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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

ο Κοσμάς ο Αιτωλός αποτελεί αναμφισβήτητα μια κορυφαία προσωπικότητα τό-
σο για το Έθνος των Ελλήνων όσο και για τους χριστιανούς ανά την οικουμένη 
παρά το μικρό του, καθώς μαρτυρείται, σωματικό ανάστημα, τη χαμηλή κοινω-
νική και εκκλησιαστική θέση, τις περιορισμένες επιστημονικές του γνώσεις και 
τα ανύπαρκτα πανεπιστημιακά πτυχία. Με τα εργαλεία που διέθετε, δηλαδή το 
θείο φωτισμό, τις αναγκαίες θεολογικές γνώσεις, τον ένθερμο ιεραποστολικό ζή-
λο, τον κυριολεκτικό πατριωτισμό, την ολόθυμη αγάπη για το συνάνθρωπο, την 
καταπληκτική μέθοδο προσέγγισης και προσέλκυσης των ακροατών του και τον 
συναρπαστικό ευμετάδοτο λόγο, κατόρθωσε να αναθερμάνει την εθνική και εκ-
κλησιαστική συνείδηση, ώστε να διευκολύνει τα μέγιστα την ενεργοποίηση του 
«ποθούμενου». Έτσι δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους πραγμα-
τικούς ηθικούς αυτουργούς και ασφαλώς ως πρόδρομος της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821.

Η Θεολογική ςχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.), θέλοντας να αναδείξει την αξιοθαύμαστη προσωπικότητα και την τε-
ράστια προσφορά του Κοσμά στο Έθνος, την Εκκλησία και την Κοινωνία διορ-
γάνωσε τον δεκέμβριο 2019 επιστημονικό συνέδριο με τη συμμετοχή εξειδικευ-
μένων στο έργο του μελών δ.Ε.Π. των δύο Θεολογικών ςχολών της χώρας αλλά 
και άλλων επιστημόνων. ο σκοπός ήταν διττός: Αφενός να μετάσχει στην επέτειο 
της συμπλήρωσης 240 χρόνων από το μαρτύριο του Αγίου (1779-2019) και αφε-
τέρου να ανοίξει το δρόμο για τον παγγενή εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση κατά το έτος 2021, επισημαίνοντας την 
ανάγκη, αυτός ο εορτασμός να είναι απαλλαγμένος από ιδεοληψίες, μονομέρειες, 
αοριστολογίες, μικροψυχίες, και άλλες, συνήθεις για τους νεοέλληνες, μικρότη-
τες, αλλά περιεκτικός, γενναιόδωρος προς όλους τους συντελεστές, ενωτικός, για 
να καταστεί εποικοδομητικός και προοπτικός. 

χαίρομαι που ως Κοσμητεία της Θεολογικής ςχολής είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να προχωρούμε στην ολοκλήρωση των εργασιών και αυτού του ςυνεδρίου, 
προλογίζοντας την έκδοση των σχετικών Πρακτικών και παραδίδοντας το πολύ-
τιμο υλικό τους στη δημοσιότητα. 



Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Ειδικό λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Ε.Κ.Π.Α. για την οικονομική συμβολή του κυρίως στην έκδοση των Πρακτικών, 
καθώς και τους ςυνεργάτες της Κοσμητείας, Κατερίνα Μάντη, Αθανασία ςιλβέ-
στρου, Ε.Τ.Ε.Π., και δημήτριο Αλεξόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής 
ςχολής, για την πολύτιμη προσφορά τους τόσο κατά την οργάνωση και διεξαγωγή 
της Ημερίδας όσο και κατά την επιμέλεια έκδοσης των Πρακτικών. 

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι και κατά την παρούσα έκδοση σεβαστήκαμε απολύ-
τως την ταυτότητα των Εισηγήσεων, προχωρώντας μόνο σε κάποιες αναγκαίες 
τεχνικές παρεμβάσεις. 

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020, 
Εορτή του αγίου ιερομάρτυρος Κοσμά 

του Αιτωλού του Ισαποστόλου
 

ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής ςχολής
Απόστολος Β. νικολαΐδης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 

Tρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

ΑΙΘούςΑ ΤΕλΕΤων ΕΘνΙΚού ΚΑΙ ΚΑΠοδΙςΤρΙΑΚού  
ΠΑνΕΠΙςΤΗΜΙού ΑΘΗνων (Ε.Κ.Π.Α.)

18:00-18:30 Προσφωνήσεις & Χαιρετισμοί

18:30-19:00  Εισαγωγική Ομιλία: «Ο Κοσμάς ως καλός ποιμένας των 
“ερριμένων” λογικών προβάτων», Μητροπολίτης Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας Κοσμάς.

19:00-19:15  Από την Υμνολογία του Αγίου, Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου υπό 
τη διεύθυνση του χοράρχη Ανδρέα Λανάρα.

Tετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

ΑΜΦΙΘΕΑΤρο «ΙωΑννΗς δρΑΚοΠούλος»
ΚΕνΤρΙΚο ΚΤΗρΙο Τού Ε.Κ.Π.Α.

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄

Προεδρία: Καθηγητής Παναγιώτης Σκαλτσής, 
Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. – 

Καθηγητής Εμμανουήλ Καραγεωργούδης, 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

09:00-09:20  «Η διδασκαλία της Εκκλησίας ως μαρτυρία και μαρτύριο.  
Η διαχρονική παρουσία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού», 
Μαρίνα Κολοβοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
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Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής  
του Ε.Κ.Π.Α. 

10:00-10:20  «Μοναχικός βίος και κοινωνική ευθύνη κατά τον Άγιο Κοσμά 
τον Αιτωλό», π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής του 
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

10:20-10:45 Συζήτηση

10:45-11:15  Διάλειμμα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄

Προεδρία: Καθηγητής Απόστολος Νικολαΐδης, 
Κοσμήτωρ της Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α. – 

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Γαϊτάνης, 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

11:15-11:35  «Ο Άγιος Κοσμάς o Αιτωλός ως Νηπτικός Πατέρας της 
Εκκλησίας», Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής 
Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους Εφραίμ.

11:35-11:55  «Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως παιδαγωγός»,  
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος  
της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. 

11:55-12:15  «Παλαιοδιαθηκικές μορφές ως παραδείγματα αρετής και 
πίστεως στις Διδαχές του Αγίου Κοσμά», Aλεξάνδρα Παλάντζα, 
Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

12:15-12:45 Συζήτηση
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ΄

Προεδρία: Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης, 
Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. – 

Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρίνα Κολοβοπούλου, 
Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 

12:45-13:05  «Αγιολογική προσέγγιση και αφηγηματικός λόγος των 
«Διδαχών» του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού», Δρ. Αριάδνη 
Σαραντουλάκου, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας  
και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

13:05-13:25  «Σχόλια στην εικονογραφία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», 
Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

13:25-13:45  «Η διδαχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην κωμόπολη της 
Ζίτσας Ιωαννίνων στα 1778. Συνέπειες στην καλλιτεχνική, 
εκπαιδευτική και θρησκευτική ζωή του τόπου», Δρ. Ελένη 
Βλαχοπούλου, Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας  
και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

13:45-14:05   «Το αποτύπωμα της επίσκεψης του Κοσμά του Αιτωλού  
στην Κεφαλονιά στον λαϊκό πολιτισμό του νησιού»,  
Θεοδώρα Ζαφειράτου, Δρ. Ιστορίας, Προϊσταμένη των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους – Τμήματος Κεφαλληνίας. 

14:05-14:30 Συζήτηση

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

ΚΤΗρΙο ΘΕολογΙΚΗς ςχολΗς
(ΠΑνΕΠΙςΤΗΜΙούΠολΗ Ε.Κ.Π.Α., Ανω ΙλΙςΙΑ)

07:00-09:30  Όρθρος-Αρχιερατική Θεία λειτουργία, χοροστατούντος του 
ςεβασμιωτάτου Μητροπολίτου γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως  
κ. Ιερεμία, Παρεκκλήσιο Θεολογικής ςχολής

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α΄

Προεδρία: Αναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Ιωαννίδης,  
Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. -  

Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Γλάρος, 
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 
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10:00-10:20  «Ο Πατροκοσμάς και το όραμα της χριστιανικής Ρωμιοσύνης», 
Άννα Καραμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. 

10:20-10:40  «Ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, οι Εβραίοι και η Κρίση»,  
Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος 
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής 
του Ε.Κ.Π.Α. 

10:40-11:00  «Του αγίου Κοσμά του Αιτωλού ο «σωβινισμός» και οι 
χρησμοί», π. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
(αφυπ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

11:00-11:20  «Κοσμάς ο Αιτωλός, ετερόθρησκοι και ετερόδοξοι  
στην Ελλάδα», Βασιλική Σταθοκώστα, Επίκουρη Καθηγήτρια  
του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

11:20-11:40  «Αφορισμοί και Ορθόδοξα Συγχωροχάρτια: Τί λέει ο Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός περί αυτών;», Κωνσταντίνος Μπελέζος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

11:40-12:15 Συζήτηση

12:15-12:45 Διάλειμμα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β΄

Προεδρία: Καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης,  
Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. - 

Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Μιχάλαγα,  
Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

12:45-13:05  «Η Θεοτόκος στη Θεολογία του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού», 
Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας.

13:05-13:25  «Η περί εσχάτων διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού», 
Δρ. Αθηνά Κονταλή. 
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13:25-13:45  «Η μυστηριακή ζωή στο έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού», 
Παναγιώτης Σκαλτσής, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

13:45-14:05  «Αναβαθμοί της αγάπης», Απόστολος Νικολαΐδης, Καθηγητής 
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας και 
Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 

14:05-14:30 Συζήτηση

14:30 Λήξη Συνεδρίου





ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ



ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Χαιρετιστήριο Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως,  
Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄

Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος  
κ.κ. Ιερωνύμου Β΄

Προσφώνηση του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Αθανασίου Τσακρή

Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Απόστολου Β. Νικολαΐδη

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής  
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτή Καθηγητή 
Θωμά Αντ. Ιωαννίδη

Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Καθηγητή Σωτηρίου Δεσπότη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
(Μεγάλη Αίθουσα Πανεπιστημίου Αθηνών)

ΜηΤΡΟΠΟΛΙΤηΣ ΑΙΤωΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ: «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, 
ὡς καλὸς ποιμένας τῶν ”ἐρριμμένων” λογικῶν προβάτων»
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ 

του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Καθηγητή Αθανασίου Τσακρή

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ευρίπου κ. χρυσόστομε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
ςεβασμιώτατε Μητροπολίτα Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. Κοσμά,
Αξιότιμοι κ.κ. Κοσμήτορες της Θεολογικής, της Φιλοσοφικής και της ςχολής  
Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,
Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι των Τμημάτων,
Αξιότιμοι κ. ςυνάδελφοι, 
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί φοιτητές,

δύο είναι οι βασικοί λόγοι για την οργάνωση αυτού του τριήμερου επιστημονι-
κού συνεδρίου με θέμα: Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: 240 χρόνια από το μαρτύριό του 
(1779-2019) από την Κοσμητεία της Θεολογικής ςχολής και το Πανεπιστήμιό 
μας. ο πρώτος σχετίζεται με τη συμπλήρωση 240 χρόνων από το μαρτύριο του 
αγίου και ο δεύτερος με τη συμπλήρωση εντός ολίγου 200 χρόνων από την έναρ-
ξη της Ελληνικής Επανάστασης, στην οποία μάλιστα σημαντική είναι η συμβολή 
του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Είναι δε προφανές ότι με τη σημερινή εκδήλωση 
ανοίγει ουσιαστικά και ο κύκλος των εορταστικών εκδηλώσεων που ετοιμάζει το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την παραπάνω επέτειο. Με 
αυτήν την έννοια η Θεολογική του ςχολή πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά, όπως 
συνέβη και πριν από δύο χρόνια, όταν γιορτάσαμε τα 180 χρόνια από την ίδρυση 
του Πανεπιστημίου μας. 

ςημαντικό κεφάλαιο της νεοελληνικής μας ιστορίας αποτελεί το ζήτημα των νεο-
μαρτύρων. Αμέσως μετά την Άλωση, περισσότερο τον 16ο αιώνα και αργότερα, 
ακόμη και τις παραμονές της Επανάστασης, αλλά και έως τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, πολλοί χριστιανοί αντιστάθηκαν στη βία και την καταπίεση των οθωμα-
νών Τούρκων και προτίμησαν το μαρτύριο από την εξωμοσία. 

ςτις 24 Αυγούστου 1779 μαρτύρησε στο Κολικόντασι, κοντά στο Μπεράτι της 
σημερινής Αλβανίας, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. ο Πατροκοσμάς, όπως είναι επί-
σης γνωστός, κήρυξε τη θρησκευτική και εθνική ελευθερία. γεννήθηκε στο χωριό 
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Μέγα δένδρο Αποκούρου, κοντά στο Θέρμο της επαρχίας Τριχωνίδας, στην Αι-
τωλία. Μαθήτευσε στην Παρνασσίδα και τη ναυπακτία, αλλά και την Αθωνιάδα 
ςχολή, κοντά στον σπουδαίο Ευγένιο Βούλγαρη. Αδελφός της μονής Φιλοθέου 
στο Άγιο Όρος, με εντολή του πατριάρχη ςεραφείμ Β΄ άρχισε να περιοδεύει τη 
δυτική και Βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά, προκειμένου να αντι-
μετωπίσει τη χαλαρότητα των ηθών και τον αυξανόμενο κίνδυνο εξισλαμισμού 
των κατοίκων των περιοχών εκείνων. 

Η δράση του έχει το χαρακτήρα ιεραποστολής. ως κατακλείδα της διδασκα-
λίας του κήρυττε την αξία της μάθησης και παρακινούσε με θέρμη τους χριστια-
νούς να ιδρύουν σχολεία, ο ίδιος δε κατόρθωσε σε μια δεκαπενταετία, να ιδρύσει 
δέκα μεγάλα και διακόσια μικρά. Το σχολείο ήταν κατά την άποψή του η απαραί-
τητη προϋπόθεση για την προώθηση της ορθοδοξίας και η εκπαίδευση αποτε-
λούσε εργαλείο κατήχησης σε αυτή. Παρότρυνε τους γονείς να επιτρέπουν και να 
δέχονται τη μόρφωση των παιδιών τους. Μέσω της ελληνικής γλώσσας, την οποία 
θεωρούσε γλώσσα της Εκκλησίας, υποστήριζε ότι θα κατανοούσαν εκείνα οπού 
ομολογεί η Εκκλησία μας. 

ο Πατροκοσμάς ήταν απλός, αυθόρμητος και αφιλάργυρος, κήρυττε στη 
γλώσσα του λαού για θέματα της καθημερινότητας και η ρητορική του δεινότητα 
συγκινούσε τους ακροατές. Ακόμη και η μέθοδός του ήταν ιδιαίτερη: δίπλα σε 
ένα σταυρό, κάτω από ένα δέντρο, ως σύγχρονη επί του Όρους ομιλία. Η φήμη 
του απλώθηκε γρήγορα και έγινε θρύλος, με αποτέλεσμα να του προσδίδονται 
προφητικές ικανότητες. Ιδιόχειρα κείμενά του είναι ορισμένες επιστολές και του 
αποδίδεται μια σειρά κειμένων, μεταξύ των οποίων οι Διδαχές και οι Προφητείες, 
αν και η ακρίβεια των λόγων του, επειδή διασώθηκαν από την προφορική παρά-
δοση, δεν μπορεί απόλυτα να επιβεβαιωθεί. 

ύπήρξαν όμως και οι δυσαρεστημένοι από το κήρυγμα του, αυτοί οι οποίοι 
ευθύνονται για το μαρτυρικό θάνατό του. ςτη διδασκαλία του αποδόθηκε ο χαρα-
κτήρας στάσης, απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της. Και είναι αλήθεια, αφού ο 
νεομάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός, με το αίτημα της ίδρυσης σχολείων, προετοίμασε 
το γένος για την εθνική ελευθερία.

Με αυτά τα ολίγα κλείνω την προσφώνησή μου. Θέλω να συγχαρώ και εκ μέρους 
του Πρυτάνεως, που για λόγους απουσίας του στο Εξωτερικό δεν μπορεί να είναι 
παρών, αλλά και των λοιπών Πρυτανικών Αρχών, την Κοσμητεία της Θεολογικής 
ςχολής για την οργάνωση αυτού του ςυνεδρίου, και να ευχηθώ κάθε δυνατή επι-
τυχία στις εργασίες του. 



XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ

του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Καθηγητή Απόστολου Β. Νικολαΐδη

Επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος στην έναρξη αυτού του ςυνεδρίου, 
ενός ςυνεδρίου οφειλής σε μια προσωπικότητα που συνδύασε την αγιοσύνη με τη 
φιλανθρωπία και την αγάπη του προς το γένος μας, διεκδικώντας επάξια τον τρι-
πλό τίτλο του ισαποστόλου, του εθναποστόλου και του δασκάλου των ελληνικών 
γραμμάτων, και αναφέρομαι στον Κοσμά τον Αιτωλό, τον οποίο σέβομαι και τιμώ 
ιδιαιτέρως από μικρό παιδί, μιας και το χωριό μου, το Βασιλικό Ιωαννίνων, είναι 
από τα πρώτα που τίμησε και τιμά ιδιαίτερα τον Πατροκοσμά, αφού εκεί πρωτοκτί-
στηκε Εκκλησάκι προς τιμή του, πριν καν αυτός αγιοποιηθεί επί πατριαρχείας του 
συγχωριανού μας Αθηναγόρα, και κάθε χρόνο στις 24 Αυγούστου πανηγυρίζει τη 
μνήμη του. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού, καθώς βλέπετε στην οθόνη, 
ο Κοσμάς όχι μόνο πέρασε από το χωριό μας αλλά άφησε και τα σημάδια του στο 
σημείο συμβολής δύο δένδρων, όταν με το μπαστούνι του προκάλεσε οπή σαν να 
επρόκειτο για ζυμάρι, προφητεύοντας πως όταν αυτή κλείσει, τότε θα έλθει το πο-
θούμενο, κάτι που πραγματοποιήθηκε το 1912 με την απελευθέρωση της Ηπείρου. 

Μίλησα για οφειλή, η οποία θα έπρεπε από μέρους της Θεολογικής ςχολής 
και του ίδιου του ΕΚΠΑ να είχε εκφραστεί και το 2014, όταν με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 300 χρόνων από τη γέννησή του, πραγματοποιήθηκε μια αληθινή 
κοσμογονία μεταφρασμένη σε πλήθος εγχώριων και διεθνών ςυνεδρίων αλλά και 
πολλών άλλων εκδηλώσεων, δείγμα ότι ο άγιος δεν ξεχνιέται ούτε προσπερνιέται 
εύκολα, αφού η μνήμη και η συμβολή του στην ανάσταση του γένους παραμένει 
ανεξίτηλη στη μνήμη του λαού και της ελληνική ιστορίας παρά τα καμώματα κά-
ποιων να τον αγνοούν ή να τον παρασιωπούν ιδιαίτερα στο χώρο της Εκπαίδευ-
σης. Αυτό πάντως που δεν έγινε τότε, προσπαθούμε να αναπληρώσουμε τώρα, 
οργανώνοντας ως Κοσμητεία τούτο το τριήμερο Επιστημονικό ςυνέδριο με τη 
συμμετοχή αξιόλογων συναδέλφων μελών δΕΠ των δύο Θεολογικών ςχολών, 
γνωστών για την ενασχόλησή τους με τον άγιο Κοσμά και το έργο του, αλλά και 
άλλων ειδικών επιστημόνων της χώρας μας, τους οποίους καλωσορίζω και ολό-
θερμα ευχαριστώ για την πρόθυμη ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας. 

ο Κοσμάς μπορεί να ήταν ένας άσημος ιερομόναχος, αλλά δεν ήταν τυχαίος. 
Φλεγόταν από αγάπη προς τον άνθρωπο και το γένος των Ελλήνων γιατί φλεγό-
ταν από αγάπη προς το Θεό, την Παναγία Θεοτόκο και τους αγίους. Εδώ ακριβώς 
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στηρίζεται και η ανιδιοτέλεια στη σκέψη και τη δράση του, πράγμα σπάνιο σε 
όσους διαχρονικά δήλωναν και δηλώνουν ενδιαφέρον και αγάπη και αγωνίστηκαν 
για την πατρίδα. δείτε για παράδειγμα τι συνέβη στην μετεπαναστατική Ελλάδα. 

ο Κοσμάς ο Αιτωλός είναι ο μόνος που φέρει τον διττό τίτλο του εθνομάρτυρα 
ή εθναποστόλου και του ισαποστόλου.

Ισαπόστολος χαρακτηρίστηκε για το διδακτικό και ποιμαντικό του έργο που 
είναι ισάξιο με εκείνο των αποστόλων. Κατόρθωνε με πολύ απλό και κατανοητό 
τρόπο να διδάσκει τις μεγάλες αλήθειες του Ευαγγελίου χωρίς να διαθέτει θεολο-
γικά πτυχία και άλλες περγαμηνές. Ήταν ωστόσο βαθύς γνώστης της βιβλικής και 
αγιοπατερικής παράδοσης, αλλά και μεγάλος τεχνίτης του λόγου. δεν συνάρπαζε 
μόνο τα πλήθη που τον ακολουθούσαν αλλά κατόρθωνε με την πειθώ και την 
άγια ζωή του να αλλάζει ριζικά και τον τρόπο της βιοτής τους. Άνθρωποι αγροί-
κοι, ληστές, δολοπλόκοι, φονιάδες, συκοφάντες, ψιθυριστές, μεταβάλλονταν σε 
ανθρώπους του Θεού με αγάπη και αλληλέγγυα στάση προς τον πλησίον τους. 

ο χαρακτηρισμός του ως εθναποστόλου ή εθνομάρτυρα δεν είναι υπερβολικός 
ή μεταφορικός αλλά ισχύει κατά κυριολεξία. Ευαγγελίστηκε την εθνική συνείδηση 
και έγινε μάρτυρας αληθινής και ουσιαστικής του αγάπης για το γένος των Ελλή-
νων. ο Κοσμάς ο Αιτωλός αγωνίστηκε για την πατρίδα του από μέσα ζώντας από 
κοντά την εμπειρία του κατακτητή και όχι από έξω, από θέση δηλαδή ασφαλείας. 
Αυτός ο αγώνας δεν ήταν μεν ένοπλος ούτε συνοδεύτηκε από άλλα γνωστά επα-
ναστατικά μέσα, είχε όμως ουσιαστικά επαναστατικά στοιχεία. Φρόντισε να υπάρ-
χουν Έλληνες με εθνική συνείδηση για να είναι σε θέση να επαναστατήσουν. Και 
το πέτυχε με την ίδρυση εκατοντάδων σχολείων, την πίεση προς τους ακροατές 
του να πληρώνουν δασκάλους και να στέλνουν τα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα 
και την απαγόρευση προς τους γονείς να ομιλούν στα σπίτια τους την αρβανίτικη, 
κυρίως όμως με την αγωνιώδη προσπάθεια εξελληνισμού όσων είχαν εξισλαμιστεί 
για διάφορους λόγους. 

οι πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση που ασκεί ο Κοσμάς είναι χαρακτηρι-
στικές. Η μάθηση είναι θέλημα Θεού η δε άρνησή της μέγιστη αμαρτία. γονείς 
που φροντίζουν περισσότερο για την προίκα παρά για τη μόρφωση των παιδιών 
τους δεν ζημιώνουν μόνο τα παιδιά αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς τους, αφού 
το μόνο που εξασφαλίζουν είναι τα «οπισόλογα», οι κατάρες και οι κατηγορίες. 
γι’ αυτό «καλύτερα να τα αφήνετε φτωχά και γραμματισμένα παρά πλούσια και 
αγράμματα», δίδασκε1. Αντίθετα, όποιος στέλνει τα παιδιά του στα σχολεία, του 
συγχωρούνται όλες οι αδικίες που έχει διαπράξει, του χαρίζονται τα χρέη, ενώ 
διπλασιάζονται σε όσους αρνούνται τη μάθηση2. ο ίδιος επιστρατεύει ακόμη και 

1. Α2, 173.
2. 1ο Απόσπασμα, 301. 
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τα «βακούφια», όταν οι κοινοί ή ιδιωτικοί πόροι δεν επαρκούσαν για την ίδρυση 
των σχολείων3. Την κύρια δε ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων 
αναθέτει στους ιερείς4. ως προς δε την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας, ο ίδιος 
δηλώνει έτοιμος να φορτωθεί όλα τα αμαρτήματα όσων παύσουν να ομιλούν την 
αρβανίτικη5, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η γλώσσα είναι ο κύριος φορέας της εθνι-
κής και θρησκευτικής παράδοσης. 

ο Κοσμάς ο Αιτωλός συνέβαλε σημαντικά στην παιδεία του έθνους, γι’ αυτό 
δικαίως αγιογραφήθηκε δίπλα στους Τρεις Ιεράρχες, ως προστάτης της παιδείας. 
Κήρυξε με συνέπεια το λόγο του Θεού, καλλιέργησε με επιμέλεια την εκκλησια-
στική και εθνική συνείδηση, αντιμετώπισε με θάρρος τις θεσμικές εκτροπές μέσα 
και έξω από την Εκκλησία, στάθηκε αλληλέγγυος προς τους φτωχούς και τους 
αδυνάτους, στήριξε την οικογένεια, έζησε με συνέπεια το μοναχισμό του, σε ση-
μείο που να γίνει σεβαστός και αγαπητός ακόμη και από σκληροτράχηλους Τούρ-
κους, όπως ο Αλή Πασάς.

Αυτοί είναι εν συντομία οι λόγοι που μας οδήγησαν στη διοργάνωση αυτού 
του ςυνεδρίου. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέδραμαν στην πραγματοποίησή του, τα 
μέλη και τους συνεργάτες της Κοσμητείας, την Επιστημονική και οργανωτική 
Επιτροπή, τον ΕλΚΕ που το χρηματοδότησε, τους εισηγητές, ιδιαίτερα δε τον χο-
ράρχη και τα μέλη της πολυμελούς χορωδίας του Αγρινίου που έκαναν τον κόπο 
να ταξιδέψουν μέχρι εδώ για τις ανάγκες του Προγράμματος, τους οποίους και θα 
απολαύσουμε σε λίγο. ολόθερμες ευχαριστίες εκφράζω και προς την μοναστική 
αδελφότητα Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παραβόλας για την προσφορά μικρών 
εικόνων του αγίου για τις ανάγκες του ςυνεδρίου, αλλά και προς τους ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Πειραϊκής Εκκλησίας, καθώς 
και το κανάλι της Πεμπτουσίας για την ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των 
εργασιών του ςυνεδρίου. 

Όλως ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην αγαπημένη μας πλέον συγχωρια-
νή Μαριάνθη Καλογιάννη για την έκθυμη προσφορά του θαυμάσιου και πρω-
τότυπου εικονογραφημένου έργου της για τον άγιο Κοσμά και το κήρυγμά του 
στο Βασιλικό Ιωαννίνων που κοσμεί τόσο την αφίσα όσο και το Πρόγραμμα του 
ςυνεδρίου. 

Με αυτά χαιρετίζω το ςυνέδριο και εύχομαι, τα πορίσματα των εργασιών του 
να σηματοδοτήσουν την σχετική επιστημονική έρευνα. 

3. 1ο Απόσπασμα 301. 
4. 1ο Απόσπασμα 301. 
5. Ε, 270. 
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του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας  
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού  

Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Θωμά Αντ. Ιωαννίδη

Η Κοσμητεία της Θεολογικής ςχολής του ΕΚΠΑ οργάνωσε το Επιστημονικό αυτό 
ςυνέδριο με τη συμπλήρωση διακοσίων σαράντα (240) χρόνων από το μαρτύριο 
του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, φλογερός διδάσκαλος, 
ασυμβίβαστος και ορμητικός καλόγερος, τάραξε τα νερά της άγνοιας, καθοδήγη-
σε τις ψυχές των ανθρώπων στον χριστό, άνοιξε σχολεία και φώτισε το υπόδουλο 
γένος.

Μια ανεπανάληπτη και κορυφαία μορφή, υπήρξε ο εθναπόστολος Κοσμάς ο 
Αιτωλός, που έζησε στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς (1714-1779). 
Φλογερός στην ψυχή και αδούλωτος στο φρόνημα, με αγάπη στον χριστό και 
στην Ελλάδα, έσπειρε τον σπόρο της λευτεριάς, τόσο της πνευματικής, όσο και 
της εθνικής. Με γλώσσα απλή και βαθειά μετέδιδε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου 
και ενθάρρυνε τις ψυχές των σκλαβωμένων Ελλήνων. Μιλούσε τη γλώσσα του 
λαού, επενδύοντας τις φράσεις του με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.

ςπάνια ανθρώπινη προσωπικότητα, πολυεδρική και πολυτάλαντη, διορατική 
και προφητική, φύση πλούσια προικισμένη από τη θεία Πρόνοια με οξυδέρκεια 
και ευφυϊα, καταπληκτική ευγλωττία και θεόπνευστο ενθουσιασμό, αφοσιώθηκε 
ολοκληρωτικά στον χριστό και στην Πατρίδα. Μίλησε με προφητείες και με συμ-
βολικό τρόπο εκφράσθηκε για πρόσωπα και καταστάσεις της εποχής του, καθώς 
και για το μέλλον της φυλής μας.

Μετά την ηθική και εθνική αναγέννηση, καλλιέργησε τα θεολογικά γράμματα 
και την ελληνική παιδεία. Ακαταπόνητος και ακατάβλητος ίδρυσε διακόσια (200) 
σχολεία, ματαίωσε τους εξισλαμισμούς, δίδαξε και κατήχησε τους ραγιάδες. ςτις 
«διδαχές» του απιοκαλύπτεται ο πατριωτισμός του, η φλογερή αγάπη του για την 
ελευθερία, ο ασίγαστος πόθος του για την εθνική αποκατάσταση. οι ιδέες του 
πρωτοποριακές για την εποχή του εγγίζουν όλες τις πτυχές της ζωής, όπως ισότη-
τα των δύο φύλων, ελληνορθόδοξη παιδεία, αξία της ελληνικής γλώσσας κ.ά. και 
κατακεραυνώνουν την αδικία και την ανισότητα, ενώ θεμελιώνουν τις κοινωνικές 
αρετές, την αγάπη, τη συμπόνοια, τη συνεργασία.

Πρωτοπόρος της ελληνικής παιδείας και της διατήρησης της γλώσσας μας 
σπέρνοντας στις καρδιές των υπόδουλων την ελληνορθόδοξη παράδοση. Ήθελε 
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μια παιδεία για όλους, φτωχούς και πλουσίους, θεοσεβή και ελληνοπρεπή, όχι αν-
θρωποκεντρική αλλά χριστοκεντρική. Έπρεπε τα παιδιά να μαθαίνουν λίγα αλλά 
στερεά γράμματα, ποτισμένα με τα νάματα της ορθοδοξίας. «Την αγάπην επειδή 
δεν την ξέρετε, πρέπει αδελφοί μου, να στερεώνετε σχολεία, διότι πάντα εις τα 
σχολεία γυμνάζονται οι άνθρωποι και ηξεύρουν και μαθαίνουν τι είνε Θεός, τι 
είνε άγιοι άγγελοι, τι δαίμονες, τι είνε κακία, τι είνε αρετή. Το σχολείον φωτίζει 
τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών». Ήθελε τα παιδιά να μαθαί-
νουν ελληνικά για να μπορούν να παρακολουθούν τα λόγια της Εκκλησίας. «να 
σπουδάζετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν ελληνικά, διότι και η Εκκλησία μας είνε 
εις την ελληνικήν και το γένος μας είνε ελληνικόν. και αν δεν σπουδάσης ελληνικά, 
αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβης εκείνα που ομολογεί η Εκκλησία μας».

Με τις σκέψεις αυτές τελειώνοντας, ευχαριστούμε τους εισηγητές, εκλεκτούς 
Καθηγητές και έγκριτους επιστήμονες, μελετητές του πολυσχιδούς έργου του 
αγίου Κοσμά του Αιτωλού, οι οποίοι με τις ποικίλες εισηγήσεις τους θα προβά-
λουν τη μεγάλη προσφορά του, την αυτοθυσία και αυταπάρνησή του, ως ιερομάρ-
τυρα και εθνομάρτυρα, κήρυκα της λευτεριάς και απόστολου της παλιγγενεσίας.

Ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες του ςυνεδρίου, ώστε να δοθεί στον σύγχρο-
νο κόσμο, τον εγγύς και τον μακράν, το μήνυμα της αγιότητας, της υπομονής, της 
αγωνιστικότητας, της πάντοτε επίκαιρης και διαχρονικής σοφίας του αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού, εκφραστού της ορθόδοξης ελληνικής κληρονομιάς, εξακολουθεί να 
διδάσκει και να παρακινεί κι εμάς σήμερα στον δικό μας αγώνα.

ςας ευχαριστώ.
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του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  

Αθηνών, Καθηγητή Σωτήριου Δεσπότη

Αγαπητές/οί ςύνεδροι, Μετά από μια δεκαετία Κρίσης πολυεπίπεδης, η οποία 
μάλιστα ξέσπασε σε περίοδο ειρήνης και άκρατης «ευημερίας», και ενόψει των 
εορτασμών της συμπλήρωσης 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, η οποία 
όμως δεν γνωρίζω εάν σήμανε όντως την «Παλιγγενεσία», το Έθνος διαθέτει τη 
μοναδική ευκαιρία να αναβαπτιστεί κάνοντας την αυτοκριτική του για παθογέ-
νειες αιώνων (όπως η είναι η διασπαστική των πάντων διχόνοια) ώστε να βαδίσει 
δημιουργικά – «συναρπαστικά» για την Ανθρωπότητα (συμπεριλαμβανομένης και 
της «δύσης») και την Κτίση προς τα Έσχατα. γι’ αυτό το σκοπό έχει ανάγκη από 
Πρότυπα, τα οποία όμως δεν θέλει απλώς να λιτανεύει στολισμένα αλλά φυλα-
κισμένα σε μια «Εικόνα». διψά για Μοντέλα όντως σαρκωμένα στη συγκεκρι-
μένη εποχή κατά την οποία έδρασαν, «ζωγραφισμένα» και με τις ατέλειες, που 
χαρακτηρίζουν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, οι οποίες όμως τελικά υπογραμμίζουν τις 
τομές που εκείνοι τόλμησαν να πραγματοποιήσουν για να ανοίξουν προοπτικές 
νοηματοδότησης της ζωής με κόστος το προσωπικό τους μαρτύριο. ςυνεπώς έχει 
ιδιαίτερη αξία η διοργάνωση του παρόντος ςυνεδρίου από την Κοσμητεία προς 
τιμήν του αγίου πατρο - Κοσμά του Αιτωλού.

Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο επιστημονικό ςυνέδριο θα συνεισφέρει στο να αρ-
θούν παρερμηνείες του προσώπου του, οι οποίες τον τελευταίο αιώνα έχουν γίνει 
από συγκεκριμένους ιδεολογικούς κύκλους μέσα «προπαγάνδας». Αυτές είναι οι 
εξής:

1. Το όραμα και ο καθημερινός αγώνας του πατρο Κοσμά συνδέεται καταρχήν και 
καταρχάς με τα Έσχατα και το Καινό ςύμπαν που επαγγέλλεται ο ευαγγελικός 
λόγος. δεν μπορεί το έργο του να αποτελεί λάβαρο μιας ορθοδοξίας φολ-
κλορικής («πολιτισμικής»), που με σύνθημα την «επιστροφή ολοταχώς προς 
τα πίσω», αρέσκεται στη συντήρηση μέσω μιας εξαιρετικά «ξύλινης γλώσσας» 
εθίμων και «τελετουργικών» με την αίσθηση ότι οι «άλλοι» - οι «ξένοι» συνε-
χώς μας φθονούν και μας επιβουλεύονται (βλ. πατ. Β. Θερμός, «Το σύνδρομο 
του Μεγαλέξαντρου και του Καραγκιόζη» https://www.pemptousia.gr/video/
to-sindromo-tou-megalexantrou-ke-tou-karagkiozi/).
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2. Όπως επισημαίνει το ςυναξάρι, που συγγράφηκε ελάχιστα μετά το μαρτυρικό 
θάνατό του, για πολλά χρόνια ο πατρο - Κοσμάς αυτό που κήρυττε στους «ρα-
γιάδες» είναι η ανακάλυψη ταυτότητας, ώστε αντλώντας νόημα να μπορούν 
να πορευτούν στην Ιστορία και να διαλεχθούν. δεν κήρυττε το μίσος εναντίον 
των «άλλων» και μάλιστα των Εβραίων. ςτην Εισήγησή μου επιχειρώ να απο-
δείξω ότι τα «αντισημιτικά» ρήματα του Εθνομάρτυρα, όπως βέβαια αυτά δια-
σώθηκαν από συγκεκριμένους αντιγραφείς με συγκεκριμένες σκοπιμότητες 
τον 19ο αι., οφείλονται σε εξαιρετικές προκλήσεις που δέχθηκε σε συγκεκρι-
μένη φάση του Κηρύγματός του. Είμαι βέβαιος από τη μελέτη των Μαρτυρο-
λογίων των χριστιανών ήδη από τον 2ο αι. ότι κατά τον Απαγχονισμό του, όχι 
μόνον εξέπεμψε την παράκληση για τους διώκτες του «Ἂφες αὐτοῖς! οὐ γὰρ 
οἴδασιν τί ποιοῦσιν», ακολουθώντας το υπόδειγμα των Πρωτομαρτύρων του 
χριστιανισμού, του Κυρίου Ιησού και του ςτεφάνου (λκ. 23, 34. Πρ. 7, 60), 
αλλά ως γνήσια «οικουμενικός άνθρωπος» προσευχήθηκε με φλόγα, ώστε ο 
Κύριος να εκκεντρίσει τους «διαβόλους» του στο ςώμα για να κοινωνήσουν τη 
Βασιλεία Του. O απόστολος των Εθνών Παύλος, παρά τους διωγμούς από τους 
ομοφύλους του, βαδίζοντας προς το τέλος, διακηρύττει στο ρωμαίους 9-11 
με πόνο ψυχής, ότι είναι αδύνατον ο Θεός της Έκπληξης και της Εξόδου να 
λησμονήσει τις Επαγγελίες Του. ο ίδιος ο πατρο - Κοσμάς βεβαιώνει ότι άνευ 
πλήρους συγχωρητικότητας και κένωσης είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί 
η ύψιστη ανάβαση στον χριστιανισμό, η οποία είναι το Μαρτύριο. ουσιαστικά 
ο ςταυρός που έστηνε ο πατρο – Κοσμάς στα μέρη, όπου κήρυξε, δήλωνε την 
αυτοσυνειδησία του ότι ομιλεί εκ του τάφου του. 

Όντως εύχομαι από Καρδιάς και με την αόρατη παρουσία του πατρο Κοσμά ανά-
μεσά μας, αυτό το ςυνέδριο να συμβάλει δημιουργικά σε μια Πορεία προφητική 
και δημιουργική στην Ιστορία, όπως ήταν αυτή που διέγραψε ο τιμώμενος. Κι ας 
μην ξεχνάμε: Οι αυτοκρατορίες μεγαλουργούν με τους θριάμβους τους, οι άνθρωποι 
όμως μέσω των «κρίσεων» που βιώνουν.



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
(Μεγάλη Αίθουσα Πανεπιστημίου Αθηνών)





Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ωΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ  
ΤωΝ «ΕΡΡΙΜΜΕΝωΝ» ΛΟΓΙΚωΝ ΠΡΟΒΑΤωΝ

Κοσμά Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας

Ἀγαπητοὶ ἐν χριστῷ ἀδελφοί,
Ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος διασῴζει ἕνα συγκινητικὸ περιστατικὸ ἀπὸ 

τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία καὶ δρᾶσι τοῦ χριστοῦ μας. Ὁ Κύριος περιόδευε ὅλες τὶς 
πόλεις καὶ τὰ χωριὰ, καὶ δίδασκε στὶς συναγωγὲς κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιο τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ θεραπεύων κάθε ἀσθένεια καὶ κάθε ἀδυναμία τῶν ἀνθρώ-
πων. Περιοδεύοντας κατὰ μῆκος τῆς δυτικῆς ἀκτῆς τῆς λίμνης γεννησαρὲτ ἔβλεπε 
τὴν φτώχεια καὶ τὴν ἐξαθλίωσι τοῦ λαοῦ. Πόνος ἀνθρώπινος, πόνος φυσικὸς καὶ 
πνευματικὸς προκάλεσε τὴν συμπάθεια καὶ τὴν εὐσπλαγχνία Του, καὶ γι’ αὐτὸ ὁ 
Εὐαγγελιστὴς γράφει στὸ ἔνατο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου του∙ «ἰδὼν τοὺς ὄχλους 
εὐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ 
ἔχοντα ποιμένα»1.

Ἡ λύπη τοῦ Κυρίου καὶ ἡ εὐσπλαγχνία Του γιὰ τὸ κατάντημα αὐτὸ τοῦ ἰουδαϊ-
κοῦ λαοῦ Τὸν ὁδήγησαν στὴν διαπίστωσι ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς ἦταν ἕτοιμος νὰ ἀκο-
λουθήση ἕναν πνευματικὸ ποιμένα, ὁ ὁποῖος θὰ τὸν ἀνέσυρε ἀπὸ τὸ προκείμενο 
τέλμα καὶ θὰ τὸν ὁδηγοῦσε εἰς νομὰς σωτηρίους.

Αἰῶνες ἀργότερα ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἕνας ἱερομόναχος, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, ἔγινε μιμητὴς του μεγάλου Ποιμένος, τοῦ Ἰησοῦ χριστοῦ. Ὁ αἰῶνας 
στὸν ὁποῖο ἔζησε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἦταν γιὰ τὸν νέο περιούσιο λαό, τὸν ἑλληνικό, 
σκοτεινὸς καὶ πολὺ δύσκολος. Μαῦρα καὶ ἄθλια τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. 
γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε εὐαγγελικὴ ἔκφρασι, ὁ σατανᾶς κρατοῦσε κόσκινο καὶ 
ἐκοσκίνιζε τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης2. Ἀπὸ τὸν ςουλτάνο ἕως τὸν τε-
λευταῖο Μωαμεθανό, ὅλοι τους, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄρχοντες τῆς Ὀθωμανικῆς 
Αὐτοκρατορίας, φανατικοὶ ὀπαδοὶ τοῦ Μωάμεθ, ἐπίεζαν μὲ κάθε ἐπαίσχυντο τρό-
πο τοὺς χριστιανοὺς, γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουν καὶ νὰ προδώσουν τὴν πίστι τους. γιὰ 
ἀσήμαντη ἀφορμὴ συνελάμβαναν καὶ φυλάκιζαν χιλιάδες χριστιανῶν, καὶ τότε 
μόνον ἄνοιγαν τὶς φοβερὲς φυλακές τους καὶ ἐλευθέρωναν τοὺς καταδίκους, ὅταν 
ἐκεῖνοι ἠρνοῦντο τὴν πίστι τους καὶ προσκυνοῦσαν τὸν ψευδοπροφήτη τους3.

1. Ματθ. θ´, 36.
2. πρβλ. λουκ. κβ´, 31.
3. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, Μητροπολίτου Φλωρίνης, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, 

σελ. 30. 
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Φρικτὴ ἡ ζωὴ τῶν ὑποδούλων ραγιάδων. ςτὰ μεγάλα κέντρα ὑπέφεραν ἀπὸ 
τοὺς πασάδες. ςτὰ μικρότερα ἀπὸ τοὺς μπέηδες καὶ τοὺς ἀγάδες. Μεγάλη ἀμά-
θεια καὶ πολλὲς δεισιδαιμονίες, προλήψεις καὶ μαγεῖες μάστιζαν τὸν ὀρθόδοξο 
λαό. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν ἦταν νὰ κυριαρχοῦν οἱ ἀδικίες, οἱ βιαιοπραγίες, 
τὰ ἐγκλήματα καὶ ἡ διαφθορά, ἡ ἀνηθικότητα, ἡ ἀπάτη καὶ τόσα ἄλλα, φρικτὰ 
κακά. Ὅπως γράφει ὁ ἐθνικός μας ἱστορικὸς Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος: 
«αἱ ἠπειρωτικαὶ χῶραι ἐστερήθησαν ἐπὶ διακόσια περίπου ἔτη πάσης παιδεύσεως»4.

Φῶς οὐδαμοῦ! Ποιμένες ἀνύπαρκτοι! Τὰ πρόβατα τὰ λογικὰ τῆς ποίμνης τοῦ 
χριστοῦ χωρὶς κατήχησι, χωρὶς πνευματική τροφή, χωρὶς ὁδηγούς, χωρὶς πατέρες! 
Μπορεῖ νὰ ὑπῆρχαν διάσπαρτα κάποιες σχολές, ἀλλὰ ὁ πολὺς λαὸς ἦταν ἕρμαιο 
τῆς ἀγνοίας, τῆς ἀμαθείας, τῆς δεισιδαιμονίας, τῆς καταπιέσεως, ἐκτεθειμένος 
στὴν πλάνη, ἐπιρρεπὴς στὴν προδοσία καὶ τὴν ἄρνησι τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως 
ἀλλὰ καὶ τῆς ἑλληνικῆς του Ταυτότητος.

Τὸ σοβαρότερο ἀπὸ ὅλα ἦταν οἱ ὁμαδικοὶ ἐξισλαμισμοὶ ποὺ ἐλάμβαναν χώρα 
σὲ διάφορα μέρη τῆς πατρίδος μας, ἰδιαιτέρως δὲ στὰ βορειότερα μέρη. Ἄλλοτε μὲ 
τὴ βία καὶ συχνότερα μὲ τὴν ἑκούσια θέλησι τῶν κατοίκων, οἱ ραγιάδες ἀλλαξοπι-
στοῦσαν κατὰ χιλιάδες. χωρὶς νὰ ἔχουν κάποιον νὰ τοὺς μιλήση, νὰ τοὺς ἐμψυχώ-
ση, νὰ τοὺς στηρίξη, νὰ τοὺς συγκρατήση στὴν πίστι τοῦ χριστοῦ, καταπιεσμένοι 
ἀπὸ τὴν βαρειὰ φορολογία καὶ τὴ βάρβαρη μεταχείρισι, ἀλλάζουν τὴν πίστι τους, 
προδίδουν τὸν χριστό, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν κοσμικὴ τιμή τους, νὰ σώσουν τὴ 
ζωή τους, νὰ διαφυλάξουν τὴν περιουσία τους, νὰ ἐπιτύχουν κερδοφόρες θέσεις.

οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν τὴν ζωή τους ἀφόρητη. Ἅρπαζαν ὁτιδήποτε ὑλικὸ εἶχαν, ἅρ-
παζαν ἀκόμη καὶ τὶς γυναῖκες καὶ τὶς κόρες τους, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀγόρια τους ἀκόμα, 
γιὰ τὰ χαρέμια τους5.

Ἡ Ἐκκλησία ἔβλεπε μὲ πόνο τὸ ποίμνιό της νὰ χάνεται, ἀλλὰ δὲν εἶχε τὴ δύναμι 
οὔτε νὰ κατηχήση οὔτε νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν λαό. Τὰ χέρια της ἦταν «δεμένα» ἀπὸ 
τὸν κατακτητή.

«Κάθε μέρα», γράφει ὁ Spon, ἕνας ξένος περιηγητὴς τῆς ἐποχῆς, «βλέπει κανεὶς 
ἐξισλαμισμοὺς στὴν Κόρινθο, καὶ οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ἤ, ἂν θέλετε, τοῦ χωριοῦ, 
εἶναι σήμερα οἱ μισοὶ Ὀθωμανοί. Τρεῖς παπᾶδες τὸν περασμένο χρόνο τούρκεψαν»6.

Ὁ μεγάλος διδάσκαλος τοῦ γένους καὶ ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Εὐγένιος ὁ 
Αἰτωλός, συντοπίτης τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, ἔγραψε μὲ θρήνους γιὰ τὴν τότε ἐξαθλίω-
σι∙ «Στὰ μέρη τῆς Αἰτωλίας, τῆς ἀθλίας πατρίδος μου, μὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ γύρω μέρη, 
ἔχει χαθεῖ πρὸ πολλῶν ἐτῶν κάθε καλό. Ἡ θρησκευτικὴ πίστι τῶν κατοίκων, ἐπίσης, 
ἔχει σχεδὸν ἐκλείψει. Σπάνιο πρᾶγμα εἶναι παπὰς ἐκεῖ. Γι’ αὐτὸ πολλοὶ πέθαιναν 

4. Κων/νου Παπαρρηγοπούλου, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, σελ. 459.
5. Εὐθυμίας μοναχῆς, οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν ἱστορία, σελ. 54.
6. Φάνη Μιχαλόπουλου, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁ Ἐθναπόστολος, σελ. 28.
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χωρὶς νὰ βαπτισθοῦν. Ἂν παρουσιασθεῖ καμιὰ φορὰ παπάς, φαίνεται σὰν τέρας ἢ 
σὰν μπαμπούλας»7.

Τὸ 1670, ὁριστικὰ σταμάτησε τὸ παιδομάζωμα, ἀλλὰ οἱ ἐξισλαμισμοὶ συνεχίζο-
νταν, καὶ μάλιστα αὐξήθηκαν τὸν 17ο καὶ τὸν 18ο αἰῶνα … Τὸ 1759 ἐξώμοσαν Ἕλ-
ληνες ὀρθόδοξοι μὲ ἐπικεφαλῆς Μητροπολίτη. Τὸ 1760 στὴν κεντρικὴ Μακεδονία 
τριάντα ἕξι χωριὰ τούρκεψαν καὶ ἀλλαξοπίστησαν τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα.

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ πολλὰ ἄλλα, φανερώνουν πὼς οἱ ἀδελφοὶ Ἕλληνες ἦταν 
ἀληθινὰ «ἐρριμμένα πρόβατα» χωρὶς ποιμένα, χωρὶς στάνη καὶ τροφή, χωρὶς ἐπί-
γνωσι τῆς πορείας τους. Εἶχαν λησμονήσει τὴν πατρίδα τους, τὴν ἔνδοξη ἱστορία 
τους, τὴν ταυτότητά τους. Ἦταν ἕρμαια τῶν λύκων, τῶν ἀγαρηνῶν, τῶν Ἑβραίων, 
τῶν αἱρετικῶν∙ ἐκτεθειμένα σφάγια, τὰ ὁποῖα τὰ ὁδηγοῦσαν συνεχῶς στὴν σφαγή.

Καὶ ὁ, λεγόμενος τάχα χριστιανός, Πάπας ἔγραφε πρὸς τοὺς Βενετσιάνους τῆς 
Πελοποννήσου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς∙ «Δὲν πρέπει νὰ λησμονώμεν ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν 
ἔχουν πίστι. Ὅθεν δέον νὰ τοὺς μεταχειριζώμεθα ὡς ἄγρια θηρία. Νὰ μὴ παύσωμεν 
ταπεινώνοντας αὐτούς».

Τότε, τὸν 18ο αἰώνα, παρουσίασε στὸ δύστηνο Ἔθνος μας ὁ Τριαδικὸς Θεὸς τὸν 
καλὸ ποιμένα. Παρουσίασε τὸν μεγάλο ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, γιὰ νὰ ἀναζητήση 
τὰ «ἐρριμμένα πρόβατα», νὰ τὰ φέρη μέσα στὴν στάνη τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
νὰ τοὺς χαρίση κατήχησι καὶ πνευματικὴ τροφή, νὰ τὰ ἑνώση, νὰ τὰ ἑτοιμάση γιὰ 
τὸ ποθούμενο, τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος.

γνωρίζουμε ὅτι γεννήθηκε στὸ χωριὸ Μέγα δένδρο τῆς Αἰτωλίας τὸ ἔτος 1714, 
ἀπὸ εὐσεβεῖς, ἀλλὰ φτωχοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τοῦ φύτεψαν τὴν ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ 
τὴν θερμὴ πίστι στὸν χριστὸ καὶ τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη στὴν πατρίδα.

Ὁ μεγαλύτερος ἀδελφὸς του χρύσανθος, ἁγιασμένος διδάσκαλος τοῦ γένους, 
τὸν βοήθησε νὰ ἀγαπήση τὰ γράμματα, νὰ μάθη τὰ βασικὰ στὰ γύρω μοναστήρια 
τῆς περιοχῆς, καὶ στὴν συνέχεια νὰ σπουδάση κοντὰ στοὺς μεγάλους διδασκά-
λους τῆς περιφήμου, ἐκείνη τὴν ἐποχή, Ἀθωνιάδος ςχολῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μετὰ 
τὴν ἀποφοίτησί του ἀπὸ τὴν Ἀθωνιάδα ἔγινε μοναχὸς καὶ ἀργότερα ἱερομόνα-
χος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀφιερώθηκε στὴν ἄσκησι, τὴν 
ὑπακοή, τὴν ταπείνωσι, στὴν μελέτη καὶ στὴν προσευχή. Ἐκεῖ καλλιέργησε τὴν 
καθαρότητα. Ἔγινε ἐπίγειος ἄγγελος. Ἐκαλλιέργησε τὴν ἀγάπη… δύο περίπου 
δεκαετίες, κάτω ἀπὸ σοφοὺς καθηγητὲς καὶ ἁγιασμένους πνευματικούς, μὲ ἀδιά-
λειπτη ἄσκησι καὶ προσευχή, ἔφθασε στὴν ἀνθρώπινη τελειότητα. Βρισκόταν στὸ 
Θαβὼρ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς πνευματικῆς, κατὰ Θεὸν, εὐτυχίας8. 

Ἔφθαναν ὅμως, καὶ ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ βρισκόταν, οἱ σπαρακτικὲς φωνές, οἱ κοπε-
τοί, οἱ θρῆνοι τῶν μυριάδων σκλάβων ἀδελφῶν. Ὑπέφεραν καὶ ἔπασχαν τὰ πολυει-
δῆ μαρτύρια. Ἦσαν ἐγκαταλελειμμένοι.

7. Φάνη Μιχαλόπουλου, ὅπ. π., σελ. 21.
8. Εὐθυμίας γκελτῆ μοναχῆς, Ἱερὸς χρύσανθος ὁ Αἰτωλός, σελ. 50.
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Ὁ βιογράφος του, ὁ ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, γράφει στὸν ςυναξαριστὴ 
τῶν νεομαρτύρων∙ «ἐξ ἀρχῆς, ἔτι κοσμικὸς ὄντας, εἶχε πόθον πολὺν ὁ μακάριος εἰς 
τὴν καρδίαν του, διὰ νὰ ὠφελήση καὶ τοὺς ἀδελφούς του χριστιανοὺς ἀπὸ ἐκεῖνα 
ποὺ ἔμαθε»9.

«Χρέος ἔχουν ἐκεῖνοι ὅπου σπουδάζουν νὰ μὴ τρέχουν εἰς ἀρχοντικὰ καὶ αὐλὲς 
μεγάλων, ἀλλὰ νὰ διδάσκουν μᾶλλον τὸν λαόν», ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Κοσμᾶς10.

Πονοῦσε γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ γένους τῶν ρωμηῶν, γιὰ τὴν ἀμάθεια ποὺ ἔδερ-
νε τοὺς πιὸ πολλούς, τὸν λαό … Πονοῦσε ποὺ δὲν γνώριζαν τὴν ἔνδοξη ἱστορία 
τους, κι ἔμοιαζαν συμβιβασμένοι μὲ τὴ δυστυχία τους. Πονοῦσε ποὺ δὲν μιλοῦσαν 
τὴν γλῶσσα τους, τὴν ἑλληνική, ποὺ σὲ πολλὲς περιοχὲς ἠρνοῦντο ἀκόμη τὴν 
πίστι τους, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 

Ὅπως θὰ διδάξη ἀργότερα, ὁ ἴδιος, ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχη δυὸ πτέρυγες. 
Τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς. Ὁ ἴδιος, μὲ τὰ πνευ-
ματικά του γυμνάσματα, δεκαεφτὰ χρόνους στὸ Ἅγιον Ὅρος ὅπως ἔλεγε, ἀπέκτησε 
τὶς δυὸ πτέρυγες, καί, γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ σωτηρία τῶν ἀδελφῶν, δὲν μποροῦσε 
νὰ ἡσυχάση. Ὅταν σκεπτόταν τὴν ἀθλιότητα τοῦ σκορπισμένου ποιμνίου, οὔτε 
στὴν προσευχή του δὲν μποροῦσε νὰ συγκεντρωθῆ. Μέσα στὴν μόνωσί του συλ-
λογιζόταν∙ «ἐγὼ νὰ μένω στὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους ἀπρόσβλητος, καὶ κάτω ἐκεῖ στοὺς 
πρόποδες τὰ ἀδέλφια μου νὰ βασανίζονται καὶ νὰ μαρτυροῦν; Δὲν πρέπει νὰ σπεύσω 
νὰ βοηθήσω; Ἕνας πνευματικός, παρήγορος λόγος, μιὰ συμβουλή, μιὰ ἐκδήλωσι εὐ-
σπλαγχνίας δὲν εἶναι στήριγμα, βοήθεια τῶν πονεμένων σκλάβων ἀδελφῶν;»11.

ςτὸ νοῦ του ἔρχονταν τακτικὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποῖα εἶπε στὸν Ἀπό-
στολο Πέτρο. Ἄκουγε μὲ τὸν λογισμὸ του τὰ λόγια ἐκεῖνα νὰ ἀπευθύνονται σὲ 
αὐτόν. «Κοσμᾶ, ἀγαπᾷς με; Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου, βόσκε τὰ ἀρνία μου, βόσκε τὰ 
πρόβατά μου». Ὁ λογισμός του, κάποιες φορές, τοῦ ἔφερε τὸν πνευματικὸ παρά-
δεισο ποὺ ζοῦσε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου. Κατέπνιγαν, ὅμως, τὸν λογισμὸ αὐτὸ 
τὰ μουγκρητὰ τῆς ταλαιπώρου πατρίδος, ποὺ σφάδαζε κάτω ἀπὸ τὸν τύραννο.

Ποιός θὰ τολμήση νὰ διασχίση τὴν ὑπόδουλη χώρα, γιὰ νὰ δώση τὸ φῶς τῆς 
ἀληθινῆς γνώσεως; Ποιός θὰ τρέξη ἀνάμεσα στὰ στίφη τῶν Τούρκων, γιὰ νὰ ζη-
τήση τὰ ἀπολωλότα πρόβατα τῆς γλυκειᾶς πατρίδος καὶ τοῦ χριστοῦ, ποὺ ἐξι-
σλαμίσθησαν; Ποιός θὰ μαλακώση τὴν τουρκικὴ σκληρότητα; Ποιός θὰ μυήση 
τὸν σκλάβο ραγιὰ στὴν μεγάλη ἰδέα τῆς ἐλευθερίας; Ποιός θὰ προφητεύση γιὰ τὸ 
ποθούμενο; Ποιός θὰ σκαρφαλώση στὰ βουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια, γιὰ νὰ κηρύξη 
μετάνοια;

9. Μακαρίου Κορινθίου, νικοδήμου Ἁγιορείτου, νικηφόρου χίου καὶ διδασκάλου Ἀθανασίου 
Παρίου, ςυναξαριστὴς νεομαρτύρων, σελ. 731.

10. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, ὅπ. π., σελ. 33.
11. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, ὅπ. π., σελ. 35.
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Ὕψωσε τὴν καρδιά του καὶ τὰ χέρια του σὲ προσευχή, καὶ ἀνοίγοντας τὴν Καινὴ 
διαθήκη, ἔπεσαν τὰ μάτια του στὸ χωρίο τῆς Α’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς∙ «Μη-
δεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητήτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος»12. 

ςυγκλονίσθηκε ἀπὸ τὸν λόγο αὐτό∙ τὸν φύτεψε μέσα του καὶ γι’ αὐτό ἔλεγε, 
κατόπιν, στὶς διδαχές του∙ «Μελετῶντας τὸ ἅγιον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον εὗρον μέσα 
πολλὰ καὶ διάφορα νοήματα, τὰ ὁποῖα εἶναι ὅλα μαργαριτάρια, διαμάντια. Σιμὰ εἰς 
τὰ ἄλλα εὗρον καὶ τοῦτον τὸν λόγον, ὅπου λέγει ὁ Χριστός μας, πὼς δὲν πρέπει κα-
νένας χριστιανός, ἄνδρας ἢ γυναῖκα, νὰ φροντίζῃ διὰ τὸν ἑαυτόν του μόνον πῶς νὰ 
σωθῆ, ἀλλὰ νὰ φροντίζῃ καὶ διὰ τοὺς ἀδελφούς του νὰ μὴ κολασθοῦν. Μὲ ἔτρωγεν 
ἐκεῖνος ὁ λόγος μέσα εἰς τὴν καρδιάν μου τόσους χρόνους, ὡσὰν τὸ σκουλήκι ὅπου 
τρώγει τὸ ξύλον, τί νὰ κάμω. Ἐσυμβουλεύθηκα τοὺς πνευματικούς μου πατέρας, ἀρ-
χιερεῖς, πατριάρχας. Τοὺς ἐφανέρωσα τὸν λογισμόν μου, ἀνίσως καὶ εἶναι θεάρεστον 
τέτοιο ἔργον νὰ τὸ μεταχειρισθῶ, καὶ ὅλοι μὲ παρακίνησαν νὰ τὸ κάνω. Μάλιστα 
παρακινούμενος ἀπὸ τὸν παναγιώτατον κὺρ Σωφρόνιον πατριάρχην, νὰ ἔχωμεν τὴν 
εὐχήν του, καὶ λαμβάνοντας τὰς ἁγίας του εὐχὰς, ἄφησα τὴν ἰδικήν μου προκοπήν, 
τὸ ἰδικόν μου καλόν, καὶ ἐβγῆκα νὰ περιπατῶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ νὰ διδάσκω 
τοὺς ἀδελφούς μου»13.

Ἤθελε νὰ μιμηθῇ τὸν μεγάλο Ποιμένα, ὁ ὁποῖος γιὰ τὰ ἐρριμμένα πρόβατα 
ἔφθασε καὶ στὴν σταυρικὴ θυσία. «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ 
τῶν προβάτων»14.

Πῆρε τὴν ἡρωικὴ καὶ ἱερὰ ἀπόφασι, νὰ θυσιασθῆ γιὰ τὰ ἐρριμμένα λογικὰ πρό-
βατα, ποὺ σφαδάζουν πνευματικὰ καὶ σωματικά, κάτω ἀπὸ τὸν ἀλλόθρησκο τύ-
ραννο. Ἔτσι, ἔφυγε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ ἔτρεξε νὰ φθάση κοντὰ στὰ λογικὰ, 
ὀρφανὰ πρόβατα. Ἄφησε τὸ κελλί του καὶ γύριζε ἀπό χωριὸ σὲ χωριὸ καὶ ἀπὸ πόλι 
σὲ πόλι. Περιόδευσε ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολι μέχρι τὰ δωδεκάνησα καὶ ἀπὸ 
τὴν ςτερεὰ Ἑλλάδα, μέχρι τὴν Βόρειο Ἠπειρο.

γράφει ὁ Φάνης Μιχαλόπουλος: «Στὴν ὡραιοτέρα, στὴν ὡριμότερη καὶ ἁδρο-
πρεπέστερη στιγμὴ τῆς ἡλικίας του, σαράντα ἕξι χρόνους, μεγάλος, μὲ μάτια ποὺ 
ἔλαμψαν ἀπὸ φῶς οὐράνιο, μὲ ἀκατανίκητη γοητεία στὰ χείλη, μὲ κορμοστασιὰ λυ-
γερὴ καὶ ἀγέρινη ἀπὸ τὴν ἄσκησι καὶ μὲ συναίσθησι τῆς ἀποστολῆς του ἔτρεξε νὰ 
συγκεντρώση καί, χάριτι Θεοῦ, νὰ σώση τοὺς ἔρημους ραγιάδες. Εἶχε ὁπλιστεῖ καλὰ 
μὲ ἀγάπη φλέγουσα γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς, μὲ πίστι ζῶσα καὶ καθαρή, 
μὲ κατὰ Θεὸν μεγάλη μόρφωσι, μὲ ἀγγελικὴ ζωή, μὲ ταπείνωσι βαθειά, μὲ ἀσίγαστο 
πόθο γιὰ τὴν ὁμολογία τοῦ Εὐαγγελίου»15.

12. Ά  Κορ. ι´, 24.
13. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, ὅπ. π., σελ. 107.
14. Ἰωάν. ι´, 11.
15. Φάνη Μιχαλόπουλου, ὅπ.π., σελ. 41.
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Καὶ τί ἔδωσε στὰ ἐρριμμένα πρόβατα; Αὐτὰ ποὺ δὲν εἶχαν. Αὐτὰ ποὺ εἶχαν 
χάσει. Αὐτὰ ποὺ ἔπρεπε νὰ γνωρίσουν, νὰ μάθουν, νὰ ζήσουν. Εἴκοσι ὁλόκληρα 
χρόνια ἔσπερνε τὸ σπόρο τῆς οὐρανίου ἀληθείας. Κάλεσε τοὺς σκλάβους ἀδελ-
φοὺς νὰ γνωρίσουν τὸ μεγάλο Ποιμένα, τὸν Πλάστη, τὸν δημιουργό.

Μὲ βαθειὰ πίστι στὸν Τριαδικὸ Θεό, μὲ πλήρη ἐπίγνωσι τῆς ἀποστολῆς του ὡς 
ὀρθοδόξου ἱεραποστόλου, μὲ ἀνυπέρβλητη ἀγάπη στὴν ὀρθοδοξία καὶ τὸν συνάν-
θρωπο, τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀτρόμητο φρόνημα, συνδυασμένο μὲ ζωὴ πνευμα-
τικῆς ὑπακοῆς καὶ ἀσκήσεως, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἐκπληρώνει στὸ ἐπακρο τὴν προ-
τροπὴ τοῦ Κυρίου∙ «πορευθέντες μαθητεύσατε πὰντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς 
εἰς τὸ ὅνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»16.

Ἡ θεματολογία τῶν διδαχῶν του περιλαμβάνει συνειδητὰ ὁλόκληρη τὴν διδα-
σκαλία τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας∙ ὁμοιάζει μὲ ἐπιτομὴ ὅλου τοῦ περιεχομένου τῆς 
πίστεως καὶ τῆς «ἐν χριστῷ» ζωῆς. Καθόλου δὲν διαφοροποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἁγίους 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

γνωρίζοντας ὅτι πολλοί, ἀγράμματοι κυρίως χριστιανοί, ἔπεσαν θύματα τῆς 
μουσουλμανικῆς προπαγάνδας ἡ ὁποία ἀρνιόνταν τὴν Ἁγία Τριάδα, δίδασκε μὲ 
ἔμφασι τὴν Τριαδολογία. «Ὁ πανάγαθος καὶ πολυέλεος Θεὸς εἶναι Ἕνας καὶ εἶναι 
Τριάς, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα… μία φύσις, μία δόξα, μία βασιλεία… Αὐτὴ 
τὴν Παναγία Τριάδα ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς καὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δοξάζομεν καὶ προ-
σκυνοῦμεν. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός»17.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, κυρίως, ἐφρόντισε νὰ σωθοῦν οἱ ψυχὲς τῶν κατατρεγμένων 
ἀδελφῶν. Ἰδιαιτέρως ἀγωνίσθηκε νὰ τοὺς γνωρίση τὸν ςωτῆρα καὶ λυτρωτὴ Κύ-
ριο, νὰ συνδέση τοὺς χριστιανοὺς μὲ τὸν χριστό, νᾶ τοὺς ἐπαναφέρη στὴν μάν-
δρα, στὴν κιβωτό, στὴν Ἐκκλησία.

ςτὴν ἱεραρχία τῶν ἀξιῶν, τὴν πρώτη, τὴν ὑψίστη θέσι, τὴν κατέχει ὁ χριστὸς. 
Ὁ χριστὸς εἶναι γι’ αὐτὸν «ὅλος φῶς, ὅλος χαρὰ, ὅλος εὐσπλαχνία, ὅλος εὐεργεσία, 
ὅλος ἀγάπη»18, καὶ εἶναι «Αὐτός ποὺ σὰν ἥλιος φωτίζει τὸν νοητὸν κόσμον»19.

«Ἀνίσως, ἀδελφοί μου, καὶ ἦτο δυνατὸν νὰ ἀνέβω εἰς τὸν οὐρανὸν νὰ φωνάξω μίαν 
φωνὴν μεγάλην, νὰ κηρύξω εἰς ὅλον τὸν κόσμον πὼς μόνον ὁ Χριστός μας εἶναι Υἱὸς 
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς ἀληθινὸς καὶ ζωὴ τῶν πάντων, ἤθελα νὰ τὸ κάμω, μὰ 
ἐπειδὴ καὶ δὲν δύναμαι νὰ πράξω ἐκεῖνο τὸ μέγα, κάμνω τοῦτο τὸ μικρόν, καὶ περιπα-
τῶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον καὶ διδάσκω τοὺς ἀδελφούς μου τὸ κατὰ δύναμιν… Τὸν Χρι-
στόν μας παρακαλῶ νὰ μὲ ἀξιώση νὰ χύσω κι ἐγὼ τὸ αἷμα μου διὰ τὴν ἀγάπην του»20.

Πονοῦσε πολὺ ὁ καλὸς ποιμένας, γιατί τὰ πρόβατα ἦταν ἔξω ἀπὸ τὴν πνευμα-

16. Ματθ. κη´, 19.
17. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, ὅπ. π., σελ. 109.
18. Ὅπ. π., διδαχή δ´.
19. Ὅπ. π., διδαχή Α´.
20. Ὅπ. π., σελ. 110.
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τικὴ μάντρα, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Εἶχαν περιπλακεῖ σὲ φοβερὰ ἁμαρτήματα. Εἶχαν 
σκοτισθῆ, εἶχαν ἐγκαταλείψει τὴν Ἐκκλησία. Μὲ ὅλη του τὴν ἀγάπη καὶ τὴν δύναμι 
ἀγωνιζόταν νὰ κατανοήσουν οἱ ἀδελφοὶ ὅτι εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἔπρεπε 
νὰ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ νὰ ζοῦν τὴν συνειδητὴ μυστηριακὴ ζωή. «Ἡ 
ἁγία Ἐκκλησία εἶναι ὡσὰν ἡ μάνα. Εἶναι μία πηγὴ ποὺ ποτίζει ὅλους τοὺς διψασμέ-
νους. Ἀπὸ τὸν Χριστὸ μὴ χωρίζεσθε καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία»21.

δὲν περιοριζόταν σὲ θεωρητικὴ κατήχησι τῶν ἀκροατῶν του, ἀλλὰ προχωροῦ-
σε πάντοτε στὴν ἀναφορὰ καὶ σύνδεσι τῶν ἀληθειῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως μὲ 
τὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀγωνιοῦσε καὶ ἤθελε νὰ εἶναι ὅλοι οἱ χρι-
στιανοὶ ὀρθόδοξοι πιστοί, ὅλοι οἱ ἀδελφοὶ Ἕλληνες, καὶ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς 
συνδέση ὅλους μὲ τὰ χαριτόβρυτα καὶ σωστικὰ μυστήρια.

«Νὰ χαιρόμαστε καὶ νὰ εὐφραινόμαστε χιλιάδες φορὲς γιὰ τὰ πολλὰ πού μᾶς 
χάρισεν ὁ Θεός, καὶ μάλιστα εἰς τὸ ἅγιον Βάπτισμα. Πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ φυλάγωμεν 
τὸ βάπτισμα καθαρόν. Καλύτερον νὰ θανατώσης ἑκατὸ ἀνθρώπους βαπτισμένους, 
παρὰ νὰ ἀφήσης ἕνα παιδὶ ἀβάπτιστον νὰ ἀποθάνη»22.

Τέσσερις χιλιάδες κολυμβῆθρες κατεσκεύασε καὶ χάρισε σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες 
ποὺ δὲν εἶχαν. Ὁ καλὸς ποιμένας ἀγωνιοῦσε ἐπειδὴ δὲν ἐπρολάβαινε νὰ ἐξομολο-
γήση ὅλα τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ. Καλοῦσε ὅμως ὅλους καὶ ὅλες στὴν μετάνοια καὶ 
τὴν ἐξομολόγησι. «Νὰ ἐξομολογούμεθα καὶ νὰ κοινωνῶμεν μὲ φόβον καὶ τρόμον 
καὶ εὐλάβεια, καὶ τότε νὰ φωτισθῶμεν. Εἰ καὶ πηγαίνομεν μόνοι, ἀνεξομολόγητοι, 
μολυσμένοι μὲ ἁμαρτίες, καὶ τολμῶμεν νὰ μεταλαμβάνωμεν τὰ ἄχραντα μυστήρια, 
βάνομεν φωτιὰ καὶ κακὸ μέσα μας»23. «Νὰ εὑρῆτε ἕνα πνευματικὸν πρακτικὸν καὶ 
ἀρετῆς ἄνθρωπον, νὰ ἐξομολογηθῆτε, νὰ εἰπῆτε τὰ ἁμαρτήματά σας»24. 

Ἡ ποιμενικὴ καρδιὰ του, καιομένη γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ποιμνίου του, ἡμέρα καὶ 
νύκτα, ἐτόνιζε τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν κληρονομιὰ τοῦ παραδεί-
σου. «Νὰ μᾶς ἀξιώση ὁ Θεὸς νὰ ἀπολαύσωμεν ὅλοι μας τὸν παράδεισον»25.

«Τοῦτο σᾶς παραγγέλλω» ἔλεγε, «τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἄς τὸ τηγανίσουν, 
τὰ πράγματά σας ἂς τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλῃ, δώσατέ τα, δὲν εἶναι δικά σας. Ψυχὴ 
καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο, ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση ἐπάνω σας, δὲν 
μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρη, ἐκτὸς ἂν τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας»26.

Φωνὴ προφητική, φωνὴ πατρική, φωνὴ ἀγάπης πολλῆς, γιὰ νὰ ἀπομακρυνθοῦν 
ἀπὸ κάθε θέλγητρο ἀποστασίας καὶ νὰ ὁδεύσουν στὴν ὑπακοή, στὴν εὐλογία, στὴν 
μάνδρα τοῦ χριστοῦ, στὴ σωτηρία. 

21. Ὅπ. π., διδαχή Α´.
22. Ὅπ. π., διδαχή Α´.
23. Ὅπ. π., διδαχή δ´.
24. Βλ. διδαχή ςΤ´.
25. Ὅπ. π., σελ. 270.
26. Βλ. διδαχή δ´.
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Πέρα ἀπὸ τὴν ἀνύστακτη προσπάθεια γιὰ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ 
σωτηρία τοῦ ὑπόδουλου Ἐλληνισμοῦ, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, σκύβει μὲ ἁπλότητα καὶ 
θυσιαστικὸ ἐνδιαφέρον σὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες τῶν λογικῶν προβάτων. 

Ἀπὸ τὴν ἐφηβική του ἡλικία ἀπασχόλησε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ ἡ παιδεία, τὴν ὁποία 
ἔβλεπε ὡς μέσον γιὰ τὴν κατανόησι τοῦ Εὐαγγελίου καὶ γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ὀξὺς νοῦς, ὁ διαπεραστικὸς καὶ ἀστραφτερὸς νοῦς τοῦ 
ἁγίου Κοσμᾶ, ὁ βαθειὰ πνευματικὸς, ὁ ἐλεύθερος, ἀλλὰ καὶ ὁ πατρικός, ὁ νοῦς τῆς 
θυσιαστικῆς ἀγάπης διεῖδε πὼς ὁ ραγιὰς δὲν ἔχει βοήθεια νὰ σταθῆ. Ὁ Ἕλληνας 
ὲν ἔχει κατεύθυνσι, δὲν ἔχει εὐαγγέλιο, δὲν ξέρει γράμματα, δὲν μιλάει ἑλληνικά. 
Ἐκπαίδευσι χρειάζεται, γράμματα καθαρά, ἑλληνικὴ γλῶσσα χρειάζεται, γιὰ νὰ 
μὴ χάση τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὴν πατρίδα, νὰ μὴ χάση τὴν ρωμέικη ταυτότητά του. 

Τὴν πραγματικὴ προσφορὰ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ στὸ θέμα τῆς παιδείας δὲν εἶναι 
εὔκολο νὰ τὴν κατανοήσουμε, καὶ οὔτε ὑπολογίζεται μὲ τὰ σχολεῖα ποὺ ἵδρυσε. 
γιὰ τοὺς δύστυχους ραγιάδες ποὺ ζοῦσαν μέσα στὴν ἀγραμματοσύνη κινδύνευε 
νὰ χαθῆ καὶ αὐτὴ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἰδιαιτέρως στὶς ὀρεινὲς περιοχὲς τὰ βλάχικα 
καὶ τὰ ἀρβανίτικα εἶχαν σχεδὸν ἀντικαταστήσει τὰ ὡραῖα ἑλληνικά. Ὁλόκληρες 
ἐπαρχίες δὲν μιλοῦσαν ἐλληνικά, καὶ ἡ ἐλληνικὴ γλῶσσα, ὅπου μιλιόταν, εἶχε δε-
χθεῖ σημαντικὲς ἐπιδράσεις, τόσο ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὅσο καὶ ἀπὸ ςλαύους, Ἰτα-
λούς καὶ Ἀλβανούς. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς θεωροῦσε ἀλληλένδετες τὴν ἀντιμετώπισι 
τῶν ἐξισλαμισμῶν, τὴν ἠθικοποίησι τῆς καθημερινῆς ζωῆς καὶ τὴν ἐκπαίδευσι τῶν 
ραγιάδων27. Ὅσοι ξεχνοῦσαν τὴν ἑλληνικὴ δὲν καταλάβαιναν τὸ εὐαγγέλιο. Ὅσοι 
δὲν μιλοῦσαν ἐλληνικὰ δὲν θὰ ἐδυσκολεύοντο νὰ ἀσπασθοῦν τὸν μωαμεθανισμό, 
νὰ θελήσουν νὰ τουρκέψουν.

Εἶναι συγκλονιστικὴ ἡ ρήση τοῦ Ἁγίου, ὅτι παίρνει ἐπάνω του τὶς ἁμαρτίες 
ἐκείνων ποὺ θὰ ἀποφασίσουν νὰ μιλᾶνε μόνο ἑλληνικά. «Νὰ σπουδάζετε τὰ παι-
διά σας», ἔλεγε, «νὰ μαθαίνουν τὰ ἑλληνικά, διότι καὶ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι εἰς τὴν 
ἑλληνικήν» 28.

ςχεδὸν ὅλες του οἱ ἐπιστολὲς ἀναφέρονται στὴν ἵδρυσι σχολείων. Καὶ φυσικὰ 
ὅλα τὰ κηρύγματά του, μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ τὴν μέγιστη σὲ ἔκτασι καὶ δυναμι-
κότητα προσφορά του στὴν παιδεία καὶ τὸ γένος. Μόνο γιὰ τὴν τέταρτη περιο-
δεία του γράφει στὸν ἀδελφό του χρύσανθο, διδάσκαλο τοῦ γένους∙ «Ἕως τριάντα 
ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα ἑλληνικὰ ἐποίησα, διακόσια διὰ τὰ κοινὰ γράμ-
ματα…». Μερικοὶ βιογράφοι του ἀναφέρουν ὅτι 210 ἑλληνικὰ σχολεῖα κτίσθηκαν 
συνολικά μὲ τὴν φροντίδα του, καὶ ἄλλα 1100 κατώτερα. 

Φῶς ἔλαμψε ἀνάμεσα στοὺς ἐν σκότει τῆς ἀμαθείας καθημένους. Ἀναζητοῦσε 
τὴν γραμματικὴ παιδεία γιὰ νὰ ἀνοίξη ὁ νοῦς, διὰ τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας γραφῆς 

27. Μαρίας Μαμασούλα, Παιδεία καὶ γλῶσσα στὸν ἅγιο Κοσμᾶ, σελ. 52.
28. Βλ. διδαχή Ε´.
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καὶ τῆς πατερικῆς σοφίας, πρὸς τὴν θεογνωσία. «Τὸ σχολεῖον», ἔλεγε, «ἀνοίγει τὴν 
Ἐκκλησίαν, μανθάνομεν τί εἶναι Θεός, τί εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς, τί εἶναι ὁ ἄγγελος, τί 
εἶναι ἡ ἀρετή, τί εἶναι οἱ δαίμονες, τί εἶναι ἡ κόλασις. Τὰ πάντα ἀπὸ τὸ σχολεῖον τὰ 
μανθάνομεν…»29. 

γι’ αὐτό, ἔπειθε τοὺς πλουσίους νὰ δίνουν χρήματα γιὰ νὰ κτισθοῦν σχολεῖα, 
τὶς γυναῖκες νὰ προσφέρουν τὰ κοσμήματά τους, τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστή-
ρια νὰ ἀναλαμβάνουν τὰ ἔξοδα τῶν σχολείων καὶ τῶν διδασκάλων, καὶ ζητοῦσε 
νὰ μάθουν οἱ ἑλληνόπαιδες, διὰ τῶν σχολείων, «ἑλληνικά», «ἑλληνικὴ γλῶσσα» 
καὶ μάθησι, γιὰ νὰ μὴν ἀποκοποῦν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὶς ρίζες τους∙ νὰ μὴ χάσουν 
ὀρθοδοξία καὶ πατρίδα. Εὕρισκε πὼς ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα συνέδεε μὲ τὰ δύο αὐτά 
μεγέθη τὴν ἑλληνικὴ συνείδησι∙ γιατὶ ἤθελε τὰ σχολεῖα νὰ προσφέρουν χριστὸ 
καὶ Ἑλλάδα.

 Μέσα στὶς διδαχὲς τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ βλέπει κανεὶς καὶ κοινωνικὸ καὶ ἠθικὸ 
περιεχόμενο. Ὁ καλὸς ποιμένας ἀγωνίσθηκε νὰ προσφέρη ἠθικὰ καὶ κοινωνικὰ 
μηνύματα. Θὰ μπορούσαμε νὰ τὸν ὀνομάσουμε πρωτοπόρο ἀναμορφωτὴ τῆς 
κοινωνίας καὶ ἐπαναστάτη. Ἐκήρυξε τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, τὴν ἰσότητα τῶν 
δικαιωμάτων, τὸν σεβασμό, τὴν φιλανθρωπία, τὴν ὀλιγάρκεια, τὴν κατάργησι τῆς 
πολυτελείας. Ἐργάσθηκε γιὰ τὴν ἵδρυσι νοσοκομείων, γιὰ τὴν περίθαλψι τῶν πτω-
χῶν, τὴν ἐν γένει μόρφωσι τῆς κοινωνίας. 

Πρῶτος, μὲ φλόγα, ἑδραίωσε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἔστω κι ἄν ἦλθε σὲ φο-
βερὴ σύγκρουσι μὲ τοὺς Ἑβραίους. Πρῶτος, πάλι, μίλησε γιὰ τὰ δικαιώματα τῆς 
γυναίκας, ὅταν ἐκείνη τότε τὴν ἐμεταχειρίζοντο ὅπως τὰ ζῶα. Πρῶτος, ὁ ἅγιος 
Κοσμᾶς ἀγωνίσθηκε γιὰ τὴν κατάπαυσι τῆς φρικτῆς ληστείας, ἰδιαιτέρως στὴν 
Βόρεια Ἑλλάδα. Ἐνίσχυσε τὴν ἀγάπη στὴν ἐργασία καὶ τιμοῦσε τοὺς τιμίους ἐρ-
γάτας.

Μὲ ἁπλότητα καὶ ἐνδιαφέρον καὶ γιὰ τὰ καθημερινὰ προβλήματα τῶν ραγιά-
δων δίνει πρακτικὲς συμβουλές, πῶς νὰ ντύνονται γιὰ νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους, πῶς νὰ κάνουν τὸ σημεῖο τοῦ ςταυροῦ, πῶς νὰ βαπτίζονται, πῶς νὰ 
δίνουν χριστιανικὰ ὀνόματα στὰ παιδιὰ τους. Προτείνει λύσεις σὲ θέματα σχετικὰ 
μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν χωραφιῶν, πῶς νὰ κεντρώνουν τὰ δένδρα. διδάσκει νὰ 
εἶναι ἀφιλοχρήματοι, νὰ κάνουν ἐλεημοσύνες, νὰ ἀγαποῦν εἰλικρινὰ ὁ ἔνας τὸν 
ἄλλο, νὰ ἐνδιαφέρονται συνειδητὰ γιὰ τὴν σωτηρία τους, γιὰ τὸν παράδεισο30.

 Μέσα σὲ ἕναν σκορπισμένο καὶ διαλελυμένο λαό, προβάλλει, ὑμνεῖ, συνιστᾶ 
τὴν τιμία, τὴν χριστιανική, τὴν εὐλογημένη οἰκογένεια. διδάσκει πὼς ἡ ἁγνότητα, 
ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη θὰ στερεώσουν, θὰ ἁγιάσουν, θὰ καταστή-
σουν εὐτυχισμένη τὴν οἰκογένεια. Ὡς μεγάλος κήρυκας τῆς ἰσότητος τῶν συζύ-

29. Βλ. διδαχή Η´.
30. Ἀρχιμ. χαραλάμπους Βασιλοπούλου, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, σελ. 84.
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γων, θὰ πεῖ∙ «Ἀνίσως καὶ θέλετε νὰ εἶσθε καλλίτεροι, οἱ ἄνδρες, καὶ ἀνώτεροι ἀπὸ τὶς 
γυναῖκες, πρέπει νὰ κάνετε ἔργα καλλίτερα καὶ ἀνώτερα ἀπὸ ἐκεῖνες…»31.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μὲ τὴν εὐσπλαγχνία του γιὰ τὰ διασκορπισμένα πρόβατα, μι-
μήθηκε τὸν καλὸν ποιμένα τῆς παραβολῆς τοῦ ἀπολωλότος προβάτου. ξέφευγε, 
ἀνέβαινε στὰ ψηλὰ βουνά, στὶς ἀετοφωλιὲς, γιὰ νὰ βρῆ τοὺς ληστὰς ποὺ ρήμαζαν 
τὰ χωριά, ποὺ ἔκλεβαν καὶ σκότωναν, καὶ ἦταν ὁ φόβος ὅλων. Ἐνδιαφερόταν γιὰ 
τὴν σωτηρία τους. Ἐπισκεπτόταν τοὺς ἀρματολοὺς καὶ τοὺς κλέφτες. Μακριὰ ἀπὸ 
τὰ βλέμματα καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν Τούρκων, ἔκανε μαζί τους συσκέψεις γιὰ τὴν ἁγία 
ἐξέγερσι καὶ τὴν ἐλευθερία. Παντοῦ μιλοῦσε γιὰ τὸ «ποθούμενο», καὶ μὲ διάκρισι 
ἑτοίμασε μεγάλους ἀγωνιστὰς τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ὁ Κατσαντώνης, ὁ γε-
ροδῆμος, ὁ δεληγιάννης, ὁ δίπλας, ὁ καλόγερος ςαμουήλ τοῦ ςουλίου καὶ πολλοὶ 
ἄλλοι ἦταν μαθηταί του. Ἂν δὲν προσέφερε τὸν ἑαυτό του ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, δὲν θὰ 
ἤμασταν σήμερα ἐλεύθεροι32. 

νὰ προσθέσουμε ὅμως καὶ κάτι τελευταῖο. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, μιμητὴς τοῦ με-
γάλου Ποιμένος, τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου, μιμήθηκε καὶ τὴ σταυρωμένη Του 
πορεία. Ἡ ζωὴ τοῦ καλοῦ ποιμένος, Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἦταν ἕνας συνεχὴς 
σταυρός. δεκαεπτὰ ὁλόκληρα χρόνια ἔζησε τὴν σταυρωμένη ζωὴ τοῦ μοναχοῦ 
στὸ Ἅγιον Ὄρος. δοκιμασμένος, ἐσταυρωμένος πάντα, περιχαρακωμένος ἀπὸ τὸν 
πόνο τοῦ σταυροῦ τῆς ἀσκήσεως, ἀνέλαβε τὸν σταυρὸ τῶν διασκορπισμένων ρα-
γιάδων τῆς ἐσταυρωμένης Ἑλλάδος. Ἔζησε τὴν ἀδικία εἰς βάρος ἑνὸς λαοῦ πληγω-
μένου. Πόνεσε μαζί του, ἀκούγοντας τοὺς θρήνους του ἀπὸ τὴν φοβερὴ καταπίε-
σι καὶ κακοποίησι. Ἔκλαυσε, ὡς ἄλλος Ἱερεμίας, τὴν αἰχμαλωσία τοῦ περιουσίου 
λαοῦ. Αὐτὸν τὸν σταυρὸ τὸν ἐσήκωσε ἐκούσια. «Ἄφησα τὴν ἰδικὴν μου προκοπήν, 
τὸ ἰδικὸν μου καλὸν καὶ ἐβγήκα νὰ περιπατῶ ἀπὸ τόπον εἰς τόπον καὶ νὰ διδάσκω 
τοὺς ἀδελφοὺς μου». δὲν δέχθηκε ἄσπρα ὁ ἅγιος. Ἕνα ράσο εἶχε·  «ἐγώ, μὲ τὴν 
χάριν τοῦ Θεοῦ, μήτε σακκούλα ἔχω, μήτε σπίτι, μήτε ἄλλο ράσο» 33, ἔλεγε ὁ ἴδιος.

Κήρυξε τὸν ςταυρὸ καὶ τὴν ἐσταυρωμένη ζωή. Ἀγάπησε τὸν σταυρὸ ὁ ἅγιος 
Κοσμᾶς. γι’ αὐτὸ καὶ ἤθελε νὰ στήνονται παντοῦ ςταυροί. Κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ 
τοῦ ςταυροῦ μιλοῦσε. ςτὸ τέλος τῶν διδαχῶν του μοίραζε σταυρουδάκια στοὺς 
πιστούς.

Καὶ τερμάτισε τὴν ἐσταυρωμένη, ποιμαντική του προσφορὰ μὲ τὴν κατ’ ἐξοχὴν 
σταύρωσί του, τὸ μαρτυρικό του τέλος, τὴν 24η Αὐγούστου 1779. Ἕνα μαρτύριο, 
ποὺ συνεχῶς, μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων, θὰ μιλάει στοὺς Ἕλληνες καὶ θὰ τοὺς 
ὑπενθυμίζει τὴν μεγάλη του θυσία, γιὰ νὰ σωθοῦν τὰ ἐρριμμένα πρόβατα τῆς ὑπο-
δούλου πατρίδος.

31. Βλ. διδαχή ζ´.
32. Μαρίας Μαμασούλα, ὅπ. π., σελ. 53-54.
33. Βλ. διδαχή Α´.
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Ἐπέτυχε τὸν σκοπό του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς;
Τὴν ἀπάντησι μᾶς τὴν δίνει ὁ ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ὁ πρῶτος του βιο-

γράφος∙ «εἰς τούτων τῶν χριστιανῶν τὰς κεχερσωμένας καὶ ἐξηγριωμένας καρδίας 
σπείρας τὸν σπόρον τοῦ θείου λόγου ὁ ἱερὸς Κοσμᾶς, ἔκαμε, συνεργούσης τῆς θείας 
χάριτος, πολλοὺς καὶ μεγάλους καρπούς, διατὶ τοὺς ἀγρίους ἡμέρωσε, τοὺς ληστὰς 
κατεπράυνε, τοὺς ἀσπλάγχνους καὶ ἀνελεήμονας ἔδειξε ἐλεήμονας, τοὺς ἀνευλα-
βεῖς ἔκανε εὐλαβεῖς, τοὺς ἀμαθεῖς καὶ ἀγροίκους εἰς τὰ θεῖα ἐμαθήτευσε καὶ τοὺς 
ἔκανε νὰ συντρέχουν εἰς τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας· καὶ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἁμαρτωλοὺς 
ἔφερε εἰς μεγάλην μετάνοιαν καὶ διόρθωσιν, ὥστε ὅπως ἔλεγον ὅλοι, ὅτι εἰς τοὺς 
καιροὺς των ἐφάνη ἕνας νέος Ἀπόστολος…»34. 

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, εἶναι ὁ παγκόσμιος ποιμένας καὶ ὁ πάντοτε ἐπί-
καιρος. 

Θέλω ὅμως ὁλοκληρώνοντας, ταπεινὰ νὰ ἐρωτήσω καὶ ζητῶ συγγνώμη γιὰ τὴν 
πρόκλησί μου. Τί θὰ ἔλεγε σήμερα ὁ διδάχος τοῦ γένους ἅγιος Κοσμᾶς, γιὰ τὴν 
σημερινὴ πατρίδα μας; Τί θὰ ἔλεγε γιὰ ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀλλοιώνουμε τὸ ὀρθόδοξο 
φρόνημά μας, τὸ ὀρθόδοξο ἦθος μας; Τί θὰ ἔλεγε σὲ ἐμᾶς ποὺ ἐκκοσμικευθήκαμε 
καὶ περιφρονοῦμε τὴν καθαρὴ Ἁγιογραφικὴ καὶ Πατερικὴ ἀλήθεια στὴ ζωή μας; 
Τί θὰ μᾶς ἔλεγε γιὰ τὴν παραθεώρησι τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας; Τί θὰ 
ἔλεγε ἄν ἔβλεπε τὰ σημερινὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα νὰ διαστρεβλώνουν τὶς αἰώνιες 
ἀλήθειες, τὶς ἠθικὲς ἀξίες, νὰ περιφρονοῦν καὶ νὰ ἀπομακρύνουν τὸν χριστὸ ἀπὸ 
τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν μας, νὰ παραποιοῦν τὴν καθαρὴ Ἱστορία τοῦ γένους μας, 
νὰ κατευθύνουν καὶ νὰ ἐνθαρρύνουν τοὺς μαθητὰς στὴν ἀνηθικότητα καὶ ἀκόμη 
στὴν διαστροφή; Πόσο θὰ πονοῦσε, ἂν ἔβλεπε στὰ σχολεῖα ἀνυπακοές, ἀσυδο-
σίες, ἀπεργίες, ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία!

Πιστεύω, ὅτι καὶ σήμερα χρειάζεται γιὰ τὴν πατρίδα μας ἕνας ποιμένας σὰν 
τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. νὰ μᾶς φωτίση μὲ τὴν ἁγία καὶ ἀγγελική του ζωὴ. νὰ 
μᾶς κατευθύνει μὲ τὴν πίστι του, τὴν φλογερὴ καὶ ἀδίστακτη, στὸν Κύριο καὶ Θεό 
μας Ἰησοῦ χριστό. νὰ δώση ἀληθινὸ πρότυπο ποιμένος στὴν νεότητά μας. νὰ μᾶς 
ἀφυπνίση καὶ νὰ μᾶς δώση νὰ καταλάβουμε ὅτι πιὸ πάνω ἀπὸ τὰ χρήματα, ἀπὸ 
τὶς πολιτικές συζητήσεις, ἀπὸ τὰ πολιτικὰ κόμματα, ἀπὸ τὶς φιλοδοξίες – καὶ μέσα 
στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν πολιτεία – προέχει ὁ χριστός, ἡ ψυχή μας καὶ ἡ Ἑλλάδα. 
Προέχει ἡ ἁγιότης μας, ἡ σωτηρία μας καὶ ἡ αληθινὴ ἀναγέννησι καί ἡ δόξα τῆς 
πατρίδος μας. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μᾶς φωνάζει∙ «Χριστός, ψυχὴ καὶ Ἑλλάδα σᾶς 
χρειάζονται»!

ςᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν προσοχή σας.-

34. Μακαρίου Κορινθίου, νικοδήμου Ἁγιορείτου, νικηφόρου χίου καὶ διδασκάλου Ἀθανασίου 
Παρίου, ςυναξαριστὴς νεομαρτύρων, σελ. 734.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α'

ΜΑρΙνΑ ΚολοΒοΠούλού, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α.: «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὡς μαρτυρία καί μαρτύριο. Ἡ διαχρονική 
παρουσία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.»

ΙωΑννΗς ΠΑνΑγΙωΤοΠούλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογί-
ας του Ε.Κ.Π.Α.: «Ἀλεῖπτες Νεομαρτύρων· ἡ προσφορὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴ σω-
τηρία τοῦ Γένους»

ΒΑςΙλΕΙος ΚΑλλΙΑΚΜΑνΗς, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.: 
«Μοναχικός βίος και κοινωνική ευθύνη κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β'

ΚΑΘΗγούΜΕνος Ι.Μ.Μ. ΒΑΤοΠΑΙδΙού ΕΦρΑΙΜ: «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λὸς ὡς Νηπτικὸς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας»

ΚωνςΤΑνΤΙνος ΜΑλΑΦΑνΤΗς, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος: 
«Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως παιδαγωγός»

ΑλΕξΑνδρΑ ΠΑλΑνΤζΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α.: «Παλαιοδιαθηκικές μορφές ὡς παραδείγματα ἀρετῆς καί πίστεως στίς 
Διδαχές τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ'

δρ. ΑρΙΑδνΗ ςΑρΑνΤούλΑΚού, Ε.δΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 
και Θρησκειολογίας της Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α.: «Αγιολογική προσέγγιση 
και αφηγηματικός λόγος των “Διδαχών” του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»

ΙωΑννΑ ςΤούΦΗ-ΠούλΗΜΕνού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.: «Σχόλια στην εικονογραφία του αγίου Κοσμά του Αιτω-
λού (1714-1779)»

δρ. ΕλΕνΗ ΒλΑχοΠούλού-ΚΑρΑΜΠΙνΑ, Ε.δΙ.Π. του Τμήματος Κοινωνικής 
Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α.: «Η διδαχή του 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην κωμόπολη της Ζίτσας Ιωαννίνων στα 1778. Συνέ-
πειες στην καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και θρησκευτική ζωή του τόπου» 

δρ. ΘΕοδωρΑ ζΑΦΕΙρΑΤού, Προϊσταμένη των γενικών Αρχείων του Κράτους – 
Τμήματος Κεφαλληνίας: «Το αποτύπωμα της επίσκεψης του Κοσμά του Αιτωλού 
στην Κεφαλονιά στον λαϊκό πολιτισμό του νησιού»



Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ωΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ  
ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ. Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤωΛΟΥ

Μαρίνα Β. Κολοβοπούλου, 
Ἐπίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

«Πρώτη σοφία εἶναι τό νά παραβλέπει κανείς τήν σοφίαν, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στό 
λόγο καί στά λεκτικά σχήματα καί στίς ψευδεῖς καί περιττές ἀντιθέσεις. Ἐγώ δέ 
ἔχω καλύτερα καί εὔχομαι νά εἴπω πέντε λόγους συνετούς στήν ἐκκλησίαν παρά 
10.000 μέ τή γλώσσα καί μέ τήν ἄχρωμη φωνή τῆς σάλπιγγας, ἡ ὁποία δέν σηκώνει 
καί δέν παρακινεῖ τόν ὁπλίτη μου πρός τόν πνευματικό πόλεμο. Αὐτή τή σοφία 
ἐπαινῶ ἐγώ, καί αὐτή τή σοφία ἀποδέχομαι χάρι στήν ὁποία δοξάσθηκαν ἄνθρω-
ποι ἄσημοι καί ταπεινοί, στήν ὁποία προτιμήθηκαν ἄνθρωποι περιφρονημένοι καί 
μέ τήν ὁποία οἱ ψαράδες γοήτευσαν καί ἔδεσαν μέ τά δεσμά τοῦ Εὐαγγελίου ὅλη 
τήν οἰκουμένη, κατανικήσαντες τή σοφία ἡ ὁποία θά καταργηθεῖ μέ τό σύντομο 
λόγο ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκπληρωθεῖ. διότι γιά μένα δέν εἶναι σοφός ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος 
εἶναι σοφός στό λόγο, οὔτε ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει μέν εὐφράδεια γλώσσας ἀλλά 
ἄστατη καί ἀμόρφωτη ψυχή... ἀλλά αὐτός πού ἐπιβεβαιώνει μέ τή ζωή του τήν 
ἀξιοπιστία τοῦ λόγου του»1.

Κανένας λόγος καί καμία μορφή τέχνης, ἀκόμα καί στούς ὑψηλότερους ἀνα-
βαθμούς τῆς ἐκφραστικῆς τους δυνότητας δέν θά ἦταν δυνατόν νά ἀποδώσουν 
μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια καί συνάμα πληρότητα τήν παρουσία καί τήν πνευματική 
ταυτότητα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀπό ὅσο αὐτή ἡ κατάθεση ψυχῆς τοῦ 
Ἁγίου γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Ἀπό τόν 4ο μέχρι τόν 18ο αἰῶνα μεσολαβοῦν 14 
ὁλόκληροι αἰῶνες καί ὅμως ἀπό τήν ἐκπνοή τῶν λόγων τοῦ Καππαδόκου πατρός 
ἀναδύεται ὁλοζώντανη ἡ μορφή τοῦ γεννήματος τῆς Αἰτωλίας καί πατέρα τοῦ 
γένους τῶν ὀρθοδόξων. 

Ὁ ἄντικρυς, τῆς ἀπαιτήσεως τῶν νόμων τῆς φυσικῆς, ὑπερκερασμός τῆς χρο-
νικῆς ἀπόστασης καί ἡ κατάργηση τῆς χρονικῆς διάστασης πραγματώνεται ἐντός 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως ἡ ὁποία ἀποτελώντας τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ ἴδιου 
τοῦ χριστοῦ ὅτι «μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τὰς ἡμέρας ἕωςτῆς συντελείας τοῦ αἰῶ-
νος»2, δέν προσδιορίζεται οὔτε περιορίζεται ἀπό τίς χρονικές διαστάσεις τοῦ πα-

1. γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ιστ´ (Εἰς τὸν πατέρα σιωπῶντα διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης), 
PG 35, 936C-937A.

2. Ματθ. 28:20
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ρόντος, τοῦ παρελθόντος καί τοῦ μέλλοντος. ςέ αὐτή τή ζῶσα παράδοση, τήν ἀεί 
παροῦσα, τήν πάντοτε ἐπίκαιρη καί ὡς ἐκ τούτου ἐλεύθερη ἀπό τήν ἀναγκαιότητα 
κάθε ἐπίκλησης κοσμικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ, παράδοση ἐντάσσεται καί ὁ Ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Ὁ λόγος καί ἡ κατά τόν βίο πράξη αὐτοῦ, τό ἔργο καί ἡ δράση του, ἡ ἀρχή καί 
τό κατ᾽ ἄνθρωπον τέλος του, ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα τά ὁποῖα συνθέτουν τήν ἐπίγεια 
παρουσία του, ἀποτελοῦν ἁρμονική συγχωρδία πού ἀποδίδει τό μέλος τῆς διδα-
σκαλίας τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο διότι ἡ ἐκκλησιαστική διδασκαλία δέν ἀποτελεῖ 
εἶδος κοσμοθεωρίας ἤ ἰδεολογίας· δέν συνιστᾶ μία θεωρητική σύνθεση ἤ σύλλη-
ψη προσώπων οὔτε ἀπαρτίζεται ἀπό ἐντάλματα ἀνθρώπων, ἀλλά δηλώνει τή νέα 
πραγματικότητα ἐν χριστῷ, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει τόν ὅλο ἄνθρωπο καί κατατίθεται 
ὡς μαρτυρία καί ὁμολογία ζωῆς. ςέ αὐτή τήν προοπτική ὁ παρουσία τοῦ Πατροκο-
σμᾶ ἀποτελεῖ πιστοποίηση τοῦ λόγου τοῦ Μ. Βασιλείου ὅτι «μονότροπός ἐστιν ὁ 
τοῦ χριστιανοῦ βίος, ἕνα σκοπὸν ἔχων, τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ»3. δοξολογική ἐκφορά, 
ἡ ὁποία ἀναβλύζει ἀπό σύνολη τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Εἶναι χαρακτηριστικοί οἱ 
λόγοι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ὅταν μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του ὁμολογεῖ: «Ἀνίσως 
ἀδελφοὶ μου καὶ ἦτον δυνατὸν νὰ ἀνεβῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, νὰ φωνάξω μίαν φωνὴν 
μεγάλην, νὰ κηρύξω εἰς ὅλον τὸν κόσμον πὼς μόνον / ὁ χριστὸς μου εἶναι ύἱὸς καὶ 
λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς ἀληθινὸς καί ζωὴ τῶν ἁπάντων, ἤθελα νά τό κάμω. Μὰ 
ἐπειδὴ δὲν ἠμπορῶ νὰ κάμω ἐκεῖνο τὸ μεγάλο, κάμνω ἐτοῦτο τὸ μικρόν καὶ περι-
πατῶ ἀπὸ τόπον εἰς τόπον καὶ διδάσκω τοὺς ἀδελφοὺς μου τὸ κατὰ δύναμιν, ὄχι ὡς 
διδάσκαλος, ἀλλ᾽ ὡς ἀδελφός· διδάσκαλος μόνος ὁ χριστός μας εἶναι»4. 

Ἡ δοξολογική αὐτή στάση, ἡ ὁποία δηλώνει τήν ἀκολουθία τοῦ δοξολογουμέ-
νου, ἀποτελεῖ βασικό προσδιοριστικό ἄξονα, εἰς τύπον πρώτου ἀναβαθμοῦ, τοῦ 
ἔργου καί τῆς δράσης του. Ὁ Πατροκοσμᾶς ἀκόλουθος καί μαθητής τοῦ ἑνός δι-
δασκάλου, πειθόμενος τῷ χριστῷ, κατόρθωσε νά ζεῖ ὁ ἴδιος κατά τόν τρόπο τοῦ 
ἴδιου τοῦ χριστοῦ ὥστε νά μπορεῖ νά λέει, ὅπως ὁ Παῦλος «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ· ζῇ 
δὲ ἐν ἐμοὶ χριστός»5. Ἡ Παύλεια ἐμπειρία συνέχει τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί 
τόν ὠθεῖ στόν εὐαγγελισμό τοῦ δοκιμαζόμενου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστώντας τον 
σύγχρονο Ἀπόστολο τῆς Ἐκκλησίας. 

ςτήν ἀποστολική του δράση, συμπυκνώνεται ἡ φροντίδα πρός τό κοινό συμ-
φέρον, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ἴδια τή σωτηρία. Αὐτός ἦταν ὁ πόθος τῆς καρ-
διᾶς καί τό πάθος τῆς ψυχῆς τοῦ Πατροκοσμᾶ· τό εὐλογημένο «σκουλήκι»6 πού 
τόν κατέτρωγε γιά τήν φροντίδα καί τή μέριμνα τῶν ἀδελφῶν του. Φροντίδα καί 

3. Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος, PG 31, 973A.
4. Διδαχή, Α1, Ἰωάννου Β. Μενούνου, Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καὶ Βιογραφία, 

Ἐκδόσεις «ΤΗνος», Ἀθήνα, σ. 52.
5. Γαλ. 2:20.
6. Διδαχή Α2, ὅπ.π., σ. 84.
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μέριμνα ὄχι γιά τήν κάλυψη ὑλικῶν ἀναγκῶν ἀλλά πρωτίστως φροντίδα καί μέ-
ριμνα γιά τήν ψυχική τους ἀνάσταση. Ὅπως ὁ ἴδιος θά καταθέσει, «διαβάζοντας 
τὸ ἅγιον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον εὑρῆκα πολλὰ καὶ διάφορα νοήματα καὶ ἀνάμεσα 
εἰς τά ἄλλα εὑρῆκα καὶ ἐτοῦτον τόν λόγον ὅπου λέγει ὁ χριστός μας πὼς ὅποιος 
φροντίζει μόνον διὰ λόγου πῶς νὰ σωθῆ καὶ δὲν φροντίζη καὶ διὰ τοὺς ἀδελφοὺς 
του τοὺς χριστιανοὺς νὰ σωθοῦν καὶ ἐκεῖνοι ἔχει βέβαια νὰ κολασθῆ. Ἀκούγοντας 
καί ἐγώ, ἀδελφοὶ μου, τοῦτον τόν γλυκύτατον λόγον ὅπου λέγει ὁ χριστός μας, μὲ 
ἔτρωγεν εἰς τὴν καρδίαν τόσους χρόνους ὡσὰν σκουλήκι διὰ τοὺς ἀδελφοὺς μου 
τοὺς χριστιανούς... Καὶ ἔτσι... ἐβγῆκα καὶ περιπατῶ ἀπὸ τόπον εἰς τόπον καὶ ἀπὸ 
χώραν εἰς χώραν καί διδάσκω τούς ἀδελφούς μου χριστιανούς»7. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
μέ τό πάθος τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τῆς ἐξ αὐτῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον, 
ἀναδεικνύεται ὡς ἄλλος Μωϋσῆς καί Παῦλος σέ ἐξέχουσα μορφή τῆς ἱστορίας τοῦ 
γένους τῶν ὀρθοδόξων, μέ τήν θυσιαστική αὐτοπροσφορά του γιά τήν ἀπελευθέ-
ρωση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τά δεσμά τῆς ἄγνοιας πού ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια 
τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό: «Ἂς χάση ὁ χριστός μου ἐμένα, ἕνα πρόβατον, καὶ ἂς 
κερδίση τὰ ἄλλα. Ἴσως ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ εὐχή σας σώση καὶ ἐμένα»8.

δεύτερος ἀναβαθμός ἀποτελεῖ ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως καί γιά τήν ἀκρίβεια ἡ 
μαρτυρία τῆς καθαρότητας τῆς πίστεως. γι᾽ αὐτό τό λόγο ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τῆς 
πρώτης διδαχῆς του ἑστιάζει στό νά ἀνασύρει στήν ἐπιφάνεια τήν χριστιανική 
ταυτότητα τῶν πιστῶν: «ἔμαθα πὼς μὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ χριστοῦ 
καί Θεοῦ δέν εἶσθε ἕλληνες ἀσεβεῖς, δηλ. εἰδωλολάτρες, δὲν εἶστε ἀσεβεῖς, αἱρε-
τικοί καὶ ἄθεοι ἀλλὰ ἐβεβαιώθηκα ὅτι εἶσθε εὐσεβεῖς καὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, 
πιστεύετε ὀρθὰ καί εἶσθε βαπτισμένοι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ ύἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ εἶσθε τέκνα καί θυγατέρες τοῦ χριστοῦ μου»9. οἱ κα-
τ᾽ἐπανάληψη ἀναφορές του στό ζήτημα τῆς πίστεως δέν εἶναι τυχαῖες καί αὐτό 

7. Διδαχή Α2, ὅπ.π., σ. 84.
8. διδαχή Β1, ὅπ.π., σ. 136. Ὑπενθυμίζεται τό αἴτημα τοῦ Μωϋσέως πρός τόν Θεό: «Καὶ νῦν εἰ 

μὲν ἀφεὶς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ἄφες εἰ δὲ μή, ἐξάλειψόν με ἐκ τῆς βίβλου σου, ἧς ἔγραψας» (Ἐξ. 
32:33). Ὁ ἀπόηχος τῶν μωσαϊκῶν λόγων συναντᾶται στήν πρός ρωμαίους Ἐπιστολή (9:3-5) τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου «ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελ-
φῶν μου τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα, οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται, ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα καὶ 
αἱ διαθῆκαι καὶ ἡ νομοθεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἐπαγγελίαι, ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ χριστὸς 
τὸ κατὰ σάρκα·». Ἡ μόνη διαφορά τοῦ Πατροκοσμᾶ εἶναι ὅτι ἡ αὐτοπροσφορά του γίνεται γιά 
νά τονωθεῖ ἡ ἤδη ὑπάρχουσα πίστη τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν καί ὄχι γιά νά προσέλθουν ἤ νά 
ἀναγνωρίσουν αὐτήν τήν πίστη, ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου οἱ Ἰουδαίοι ἤ γιά 
νά ἀποφευχθεῖ ἡ τιμωρία τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ ὅπως στήν περίπτωση τοῦ Μωϋσέως.

9. Διδαχή Α2, ὅπ.π., σ. 85. Βλ. καί Διδαχή Β1, σ. 142: «Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν τώρα εἰς τὸ τέλος 
νὰ χαίρεστε καὶ νὰ εὐφραίνεστε πὼς ἀξιωθήκετε καὶ εἴστενε εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι χριστιανοί. 
Ὁμοίως πάλιν νὰ κλαίγετε καὶ νὰ θρηνῆτε διὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ἀπίστους καὶ αἱρετικούς, ὁπού 
περιπετοῦντε εἰς τὸ σκότος, εἰς τὰς χεῖρας τοῦ διαβόλου».
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διότι, στήν ὑγιῆ περί τῆς θεότητος πίστη, στηρίζεται ἡ σωτηρία, γι᾽ αὐτό καί θά 
πρέπει νά διατηρεῖται ἄσυλος καί τά θεμέλιά της ἄσειστα καί ἀρραγῆ. Ἡ πίστη 
αὐτή ἀποτελεῖ τό ἔνδυμα τοῦ χριστιανοῦ καί τήν εἴσοδό του στό κατ᾽ ἀλήθειαν 
ζῆν πού σηματοδοτεῖ τήν παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ του στόν τύπο τῆς εὐαγγελικῆς 
διδασκαλίας, τῆς διδασκαλίας τοῦ χριστοῦ, μέ τήν ὁποία σφραγίζεται ἡ καρδιά, 
ὁ λόγος καί ἡ πράξη τοῦ ἀνθρώπου καί τά ὁποῖα ζωογονοῦνται ἐντός τῆς μυστη-
ριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας10. 

ςέ αὐτή τήν προοπτική κατανοεῖται γιατί ὁ Αἰτωλός Ἅγιος ἐπιμένει στήν ἀπο-
κλειστικότητα τῆς ἀλήθειας τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως. Μία ἐπιμονή, ἡ 
ὁποία δέν ἑδράζεται σέ ἕναν στεῖρο ζηλωτισμό, ἀλλά ἀποτελεῖ καρπό ἐνδελεχοῦς 
μελέτης, ἡ ὁποία ἀναπτύσσει τά θεμέλια τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξιολογικῆς κρίσης, 
ὅπως συνάγεται ἀπό τήν προσωπική του κατάθεση: «Ἐγὼ χριστιανοί μου, ἔφθειρα 
τὴν ζωὴν μου εἰς τὴν σπουδὴν σαράντα πενῆντα χρόνους, ἐγὼ ἐδιάβασα καὶ περὶ 
ἱερέων καὶ περὶ ἀσεβῶν καὶ περὶ ἀθέων καὶ περὶ αἱρετικῶν, τὰ βάθη τῆς σοφίας 
ἐρεύνησα. Ὅλες οἱ πίστες εἶναι ψεύτικες, κάλπικες, ὅλες τοῦ διαβόλου. Τοῦτο 
ἐκατάλαβα ἀληθινόν, θεῖον, οὐράνιον, σωστόν, τέλειον καὶ διὰ λόγου μου καὶ διὰ 
λόγου σας, πὼς μόνη ἡ πίστις τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλὴ 
καὶ ἁγία, τὸ νὰ πιστεύωμεν καὶ νὰ βαπτιζώμεθα εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
ύἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος»11.

Τήν ὑπαρξιακή ἐν χριστῷ ἀλλοίωση, καρπό τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας τῆς πί-
στεως, ὁ Ἅγιος τήν ἐκφράζει μέσα ἀπό τήν ἄρνηση κάθε φυσικῆς καί κοινωνικῆς 
συμβατικῆς σχέσης, μέσα ἀπό τήν προτίμηση καί τοῦ σωματικοῦ μαρτυρίου, ὅταν 
τίθεται θέμα προσβολῆς τῆς σχέσεως του μέ τόν χριστό, ὁμολογώντας: «ἕνας ἄν-
θρωπος νὰ μὲ ὑβρίση, νὰ μοῦ σκοτώσει τὴν μητέρα μου, τὰ ἀδέλφια μου, τὰ παιδία 
μου καὶ ὕστερα καὶ τὸ μάτι νὰ μοῦ βγάλει, ἔχω χρέος ὡσὰν χριστιανὸς νὰ τὸν 
συγχωρέσω. Τὸ δὲ νὰ ὑβρίζη τὸν χριστὸν μου καὶ τὴν Παναγία μου δὲν θέλω νὰ 
τὸν βλέπω»12.

10. Μέ αὐτόν τόν τρόπο γίνεται ἀντιληπτή ἡ συνεχής ἀναφορά τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ στήν ἀνα-
γκαιότητα τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῶν πιστῶν καί οἱ νουθεσίες του γιά τή λειτουργική ζωή, οἱ 
ὁποῖες χαρακτηρίζουν ὅλες τίς διδαχές του. 

11. Διδαχή Α1, ὅπ.π., σ. 78-79.
12. Διδαχή Γ, ὅπ.π., σ. 180. Ἡ παροῦσα ἀναφορά τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, ἐντάσσεται στίς προτροπές 

του γιά τή σχέση τῶν χριστιανῶν μέ τούς ἑβραίους τῆς ἐποχῆς του. Ἔχουν πολλά εἰπωθεῖ σχετικά 
μέ τήν αὐστηρότητα τῶν τόνων τοῦ αἰτωλοῦ ἁγίου. Αὐτό ἐν τούτοις τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ ἡ ἐπιστημο-
νική ἔρευνα, ἡ ὁποία πρέπει πάντοτε νά χαρακτηρίζεται ἀπό νηφαλιότητα καί ἀντικειμενικότητα, 
εἶναι ἡ ἀποφυγή ἀνακλάσεως καί ἀποδόσεως στόν ἅγιο Κοσμᾶ ἑνός κατηγορητηρίου πού ἀφορᾶ 
σύγχρονες ἀποτιμήσεις καί προβλήματα, ὅπως αὐτά τοῦ ἀντισιμιτισμοῦ ἤ τοῦ ρατσισμοῦ. Ὁ 
Ἅγιος Κοσμᾶς ἔχοντας μία εὐρεία θεολογική μόρφωση - σύγχρονος τοῦ Ἁγίου νικοδήμου τοῦ 
ἁγιορείτου καί γνώστης καί τῶν κανονικῶν ζητημάτων καί προβλημάτων τῆς ἐποχῆς μεταξύ 
τῶν ὁποίων καί ἡ ἀνάγκη ἐπαναγνωστοποίησής τῶν κανόνων – ὅπως καί ὁ ἴδιος μαρτυρεῖ καί 



Η δΙδΑςΚΑλΙΑ ΤΗς ΕΚΚλΗςΙΑς ως ΜΑρΤύρΙΑ ΚΑΙ ΜΑρΤύρΙο 35

Αὐτή ἡ σχέση ἐγκαινιάζεται γιά τόν πιστό μέ τό βάπτισμα καί ἀποτελεῖ τό ἐφαλ-
τήριο τῶν ὑπόλοιπων διδαχῶν του, στίς ὁποῖες μέ τρόπο λαγαρό καί σαφῆ καί μέ 
λόγο παρηγορητικό ἀλλά συνάμα καί ἐλεγκτικό ἀνακεφαλαιώνεται ὁλόκληρη ἡ 
θεολογία τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἐν χριστῷ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀναδύεται ἀπό αὐτήν· 
δηλαδή, αὐτός πού ἀνταποκρίνεται στήν ἐπουράνια κλήση «ἀξίως τοῦ Εὐαγγε-
λίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθαι»13. Ἡ κλήση αὐτῆς τῆς πολιτείας, παραπέμπει στήν 
ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς πίστεως, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τό χρυσοστομικό λόγο: «Εἰ 
χριστιανὸς εἶ, πίστευε τῷ χριστῷ· εἰ πιστεύεις τῷ χριστῷ, διὰ τῶν ἔργων ἐπίδειξόν 
μοι τὴν πίστιν»14, διαφορετικά ὅπως εἶναι ἀνώφελο νά σπέρνει κανείς στόν δρόμο, 
τό ἴδιο ἀνώφελη θά εἶναι καί ἡ ὀνομασία τοῦ χριστιανοῦ ἀφοῦ δέν θά συνοδεύεται 
ἀπό τό ἀντίστοιχο ἦθος πού ἀπορρέει ἀπό αὐτήν15. Ἡ ἰδιαίτερη ἐπισήμανση τῆς 
ἔμπρακτης ἐκφορᾶς τῆς πίστεως πού ὀφείλει νά χαρακτηρίζει καί τήν ἐλάχιστη 
στιγμή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅπως ἀποδίδεται ἀπό τόν Πατροκοσμᾶ, ἀποτελεῖ χα-
ρακτηριστικό δεῖγμα τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου, στόν ὁποῖο δόγμα καί ἦθος βρίσκο-
νται σέ ἀγαστή συζυγία, ὡς ἔκφραση τῆς ἐν χριστῷ νέας ζωῆς γιά τόν ἄνθρωπο. 

γι᾽ αὐτό τό λόγο τήν ἐργασία του αὐτή τήν κατανοεῖ ὡς κοινό κτῆμα ὄχι ὡς 
ἀποκλειστική προσωπική του ὑπόθεση: «ἡ ἐργασία ἡ ἰδική μου εἶναι καί ἰδική σας 
εἶναι τῆς πίστεώς μας, τοῦ γένους μας»16.

διαφαίνεται στίς διδαχές του, γνώριζε ἐπίσης πολύ καλά τό πλαίσιο τῶν σχέσεων πού οἱ ἱεροί 
κανόνες ὑπαγόρευαν μεταξύ χριστιανῶν καί ἰουδαίων. Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ ΙΆ  Κανόνας τῆς 
Πενθέκτης οἰκουμενικῆς ςυνόδου: «Μηδεὶς τῶν ἐν ἱερατικῷ καταλεγομένων τάγματι ἢ λαϊκὸς 
τὰ παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἄζυμα ἐσθιέτω ἢ τούτοις προσοικειούσθω ἢ ἐν νόσοις προσκαλείσθω καὶ 
ἰατρείας παρ᾽ αὐτῶν λαμβανέτω ἢ ἐν βαλανείοις τούτοις παντελῶς συλλουέσθω. Εἰ δέ τις τοῦτο 
πράξαι ἐπιχειροίη, εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω· εἰ δὲ λαϊκός, ἀφοριζέσθω» (ράλλη-Ποτλῆ, 
Σύνταγμα τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, Τόμος δεύτερος, Ἀθήνησιν 1852, σσ. 328-329). οἱ 
χαρακτηριζόμενες, ὡς ὑπερβολικές καί ἀκραῖες μέ τά σημερινά δεδομένα, ὁδηγίες τοῦ ἁγίου 
Κοσμᾶ, ἀποδίδουν αὐτό τό κανονιστικό πλαίσιο μέ τόν ἀντίστοιχο τρόπο, ὁ ὁποῖος θά γινόταν 
κατανοητός καί ὡς ἐκ τούτου ἀποδεκτός καί ἀποτελεσματικός ἀπό τόν κόσμο τῆς ἐποχῆς του. 
οἱ θέσεις τοῦ Πατροκοσμᾶ περί τῆς μή ἀδικίας ἀπό μέρους τῶν πιστῶν χριστιανῶν ἀκόμη ἀλ-
λοθρήσκων ἀποδίδουν τή χριστιανική του στάση καί θέση. Ὡς ἐκ τούτου, χρειάζεται ἰδιαίτερη 
προσοχή ὥστε νά μήν ὁδηγούμαστε σέ παραχάραξη τῆς ἴδιας τῆς θεολογίας πού διαπράττεται εἴτε 
μέ τήν βίαιη εἴσοδο σύγχρονων κατηγοριῶν σέ ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό ἱστορικό περιβάλλον 
εἴτε μέ τήν ἀνάγνωση τῆς θεολογίας τῆς ἐποχῆς μέ τό ἄγχος καί τήν πίεση πού προκαλοῦν οἱ 
ὅποιες ἱστορικές εὐθύνες τοῦ σήμερα.

13. Μ. Βασιλείου, Περὶ πίστεως, PG 31, 689A.
14. Ἰωάννου χρυσοστόμου, Ὁμιλίαι εἰς τοὺς Ἀνδριάντας ΚΆ  λεχθεῖσαι ἐν Ἀντιοχείᾳ, Ὁμιλία 

ΣΤ´, PG 49, 71.
15. Ἰδιαίτερη βαρύτητα στήν συγκεκριμένη συνάφεια ἀποκτᾶ γιά τόν Πατροκοσμᾶ τό ἦθος 

τῆς μετανοίας, τό ὁποῖο σηματοδοτεῖ τήν μεταστροφή τοῦ ἀνθρώπου, τήν πνευματική του με-
ταμόρφωση καί τήν εἴσοδό του στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, βλ. καί τήν σχετική ἀνάλυση γιά τήν 
ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως στή Διδαχή Δ́ , σ. 186 κ. ἑξ.

16. Διδαχή Α1, ὅπ.π., σ. 75.
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Ὁποιαδήποτε διάζευξη πίστεως καί πράξεως, ὁδηγεῖ σέ παραφθορά αὐτῆς τῆς 
Ἐκκλησίας εἴτε μετατρέποντάς την σέ εἶδος ὀργάνωσης καί συστήματος κοσμικοῦ 
χαρακτῆρα, εἴτε στήν ἀπόλυτη πνευματικοποίησή της μέ συνεπαγωγές διαλυτικῆς 
κατάτμησης. γι᾽ αὐτό τό λόγο καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, σέ ὅλες του τίς διδαχές παρου-
σιάζει αὐτή τήν πληρότητα πίστεως καί πράξεως πού χαρακτηρίζει τή διδασκαλία 
τῆς Ἐκκλησίας. Πληρότητα ἡ ὁποία συνιστᾶ τή μία συνέχεια τῆς ἐμπειρίας τῆς 
Ἐκκλησίας καί προσδιορίζεται ἀπό τό αὐστηρό πλαίσιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς πα-
ραδόσεως, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τούς «προφήτας, τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, τοὺς 
ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας»17. 

ςτήν προοπτική αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τρόπου ζωῆς, ἀξιολο-
γεῖ τή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν κόσμο, μέ τήν ἀνθρώπινη κοινωνία καί μέ τόν 
ἴδιο του τόν ἑαυτό. Καί στήν ἴδια προοπτική προσλαμβάνει τόν κόσμο, συμμετέ-
χει στήν ὀδύνη του, ἀναλώνει τήν ὕπαρξή του στή διακονία του καί ταυτόχρονα 
παραμένει ὁ μεγάλος ἀναχωρητής ἐκ τοῦ κόσμου, μέ τήν ἔννοια τῆς ἀναχώρησης 
ἀπό τήν ἁμαρτία γιά τήν ἐκρίζωση τῆς ὁποίας καί μάχεται στόν κόσμο.

ςτήν κοινωνία του μέ τό Θεό, «πάντων χωρισθείς» κατορθώνει νά εἶναι 
«τοῖς πᾶσι συνηρμοσμένος»18. Ἔχοντας κάνει πατρίδα του τήν ἄνω Ἰερουσαλήμ 
καί  συμπολίτες του τούς ἁγίους, ἔγινε πατέρας καί διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης, 
θεολόγος καί μυσταγωγός τῆς Ἐκκλησίας, συμπαραστάτης καί συγκυρηναῖος 
τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. Ἡ τιμή καί τό καύχημά του, ἦταν ἡ μαρτυρία αὐτῆς τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας ὡς ὁμολογία τῆς πίστεως, ὅπου καί ἄν βρισκόταν. 
Ὁμολογία μέ τήν ἀκρίβεια τῆς ζωῆς του, ὁμολογία μέ τούς ἀγῶνες του γιά τή 
στήριξη τῆς καθαρότητας τῆς πίστεως τῶν χειμαζομένων ρωμιῶν, ὁμολογία στά 
πολιτικά περιβάλλοντα στά ὁποῖα ἔδρασε καί ἀπό τά ὁποῖα διώχθηκε, ὁμολογία 
μέ τήν ἀκάματη προσφορά του στόν πάσχοντα ἄνθρωπο, ὁμολογία στίς δοκιμα-
σίες του, ὁμολογία μέ τήν ἀκοίμητη ποιμαντική του φροντίδα γιά τίς ἀνάγκες τῆς 
Ἐκκλησίας, κάτω ἀπό τίς δυσχερέστερες συνθῆκες καί τέλος ὁμολογία μέ αὐτόν 
τόν μαρτυρικό του θάνατο.

Θάρρος του καί ἀναστροφή του ὁ χριστός, ὁ μέγας πλοῦτος τῆς ζωῆς του ὁ 
χριστός· ἀγώνας καί ἀγωνία του ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὑπεράσπισή της, ἡ ὀχύρωσή της, 
ἡ διακονία της. Μία διακονία, ἡ ὁποία ἀνακεφαλαιώνεται στήν μαρτυρία τῆς πί-
στεως καί ἡ ὁποία συνοψίζεται στό μαρτύριο τοῦ ὁμολογητοῦ ἁγίου Κοσμᾶ. Αὐτό 
τό μαρτύριο εἶναι καί ἡ μόνη διηνεκής περιουσία του: «Ἐγώ, μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, 
μήτε σακκούλα ἔχω, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε ἄλλο ράσο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φορῶ. 
Καὶ τὸ σκαμνὶ ὁποὺ ἔχω δὲν εἶναι ἐδικό μου, διὰ τοῦ λόγου σας τὸ ἔχω. Ἄλλοι τὸ 

17. Διδαχή Α1, ὅπ.π., σ. 55.
18. νείλου Ἀββᾶ (Εὐαγρίου Ποντικοῦ), Λόγος πρὸς τὸν αὐτὸν (Εὐλόγιον Μοναχόν). Περὶ τὰς 

ἀντιζύγους τῶν ἀρετῶν κακίας, PG 79, 1179.
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λέγουν σκαμνὶ καὶ ἄλλοι θρόνον. δὲν εἶναι καθὼς τὸ λέγετε... Εἶναι ὁ τάφος μου 
καὶ ἐγὼ εἶμαι μέσα ὁ νεκρὸς ὁποὺ σᾶς ὁμιλῶ. Ἐτοῦτος ὁ τάφος ἔχει τὴν ἐξουσίαν 
νὰ διδάσκη βασιλεῖς καὶ πατριάρχας, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ἄνδρας καὶ γυναῖκας, παιδία 
καὶ κορίτσια, νέους καὶ γέροντας καὶ ὅλον τὸν κόσμον»19.

Τό βῆμα τῆς ὁμολογίας του, τό σκαμνί του, εἶναι ὁ τάφος του, τό μαρτύριό 
του, ἀφοῦ τό κήρυγμα τῆς διδασκαλίας τοῦ χριστοῦ γίνεται ἡ αἰτία τοῦ θανάτου 
του. Καί ἐδῶ εἶναι τό ἀντινομικό· αὐτός ὁ τάφος τοῦ μάρτυρα εἶναι ἡ ἐξουσία του· 
ἐξουσία διδακτική, ἡ ὁποία ἐκπηγάζει ἀπό τή διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί 
ὑπερβαίνει κάθε ἔννοια κοσμικῆς κατανόησης τῆς κυριαρχικῆς δύναμης καί ἐξου-
σίας. Καί γιά τούς μέν πιστούς ἀποτελεῖ διδασκαλία μαρτυρίας γιά τούς δέ ἀπί-
στους διδασκαλία μαρτυρίου· καί στίς δύο περιπτώσεις καταγγέλλεται χριστός. 
Ὡς λόγος δέ ἐκ τοῦ τάφου εἶναι λόγος ἀναστάσιμος πού ὑπερβαίνει κάθε εἴδους 
διάκριση μεταξύ τῶν πιστῶν. 

γιά τοῦτο ἰδιαίτερη εἶναι καί ἡ πληρωμή του, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἐξα-
σφάλιση τῆς σωτηρίας τοῦ ποιμνίου του: «Καὶ τὶ πλερωμὴ θέλετε νὰ μὲ δώσετε; 
Ἄσπρα; γρόσια; Φλωριά; Καὶ τὶ νὰν τὰ κάμω;... Ἀμὴ τὶ εἶναι ἡ πλερωμή μου; νὰ 
καθίσετε ἀπὸ πέντε δέκα νὰ συνομιλήσετε αὐτὰ τὰ θεῖα νοήματα, νὰ τὰ βάλετε 
μέσα εἰς τὴν καρδίαν σας, διὰ νὰ σᾶς προξενήσουν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον»20. 

διακόσια σαράντα χρόνια μετά τό θάνατο τοῦ Πατροκοσμᾶ καί μέ ἀφορμή τή 
δράση, τήν προσφορά του ἀλλά καί τήν ἀποδοχή του ἀπό τόν χειμαζόμενο, ἀπό 
τά δεινά τῆς ἐποχῆς του, λαό τοῦ Θεοῦ ἀναπόφευκτα τίθεται τό ἐρώτημα· Πῶς θά 
ἀντιμετωπιζόταν σήμερα ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλός, ἀπό τούς ἐπίσης πολλαπλῶς χει-
μαζόμενους σύγχρονους ἕλληνες; ἐμᾶς τούς σύγχρονους ἕλληνες; Ἐάν ἀπηύθυνε 
καί πάλι τό λόγο του, στή σκιά τοῦ σταυροῦ του καί πάνω στό ταφικό σκαμνί του: 
«Τώρα τί σᾶς φαίνεται εὔλογον, ἀδελφοί μου, νά κάμω; νὰ πηγαίνω ἢ νὰ καθί-
σω;»21 Θά ἄκουγε τό «νὰ καθίσης ἅγιε τοῦ Θεοῦ»;22· ἤ θά θεωρεῖτο ἕνας ἀκόμη 
συντηρητικός, ἀκραῖος καί ζηλωτής καλόγηρος γιά τόν σύγχρονο προοδευτισμό 
μας; Μέ πόσα ἀδικήματα θά βρισκόταν ἀντιμέτωπος; ςέ πόσα δικαστήρια καί γιά 
πόσες καταγγελίες θά ἔπρεπε νά ἀπολογηθεῖ καταθέτοντας τή μαρτυρία τῆς ἐκ-
κλησιαστικῆς διδασκαλίας, καταθέτοντας τήν ἀναλλοίωτη ἀπό τό χρόνο Ἀλήθεια 
τῆς πίστεως; Ἐρωτήματα πρός στοχασμό...

οἱ δυσχέρειες τῆς ἐποχῆς μας εἶναι πολλαπλές καί ἀδιαμφισβήτητες, διαπιστω-
μένες μέ κάθε τόνο καί ἔνταση. Ἴσως ὅμως, ἀπό τά μεγαλύτερα προβλήματά της 
εἶναι ἡ καταγεγραμμένη μετριότητα, πού ἤδη ἐδῶ καί χρόνια ἔχει ποιητικά ἀποδώ-

19. Διδαχή Α1, ὅπ.π., σ. 76.
20. Διδαχή Α1, ὅπ.π., σ. 76-77.
21. Διδαχή Β1, ὅπ.π., σ. 142.
22. Διδαχή Β1, ὅπ.π., σ. 142.
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σει ὁ γιῶργος ςεφέρης: «Μέτρια κι ὅλα μέτρια καί μέτρια παντοῦ. Κι οἱ ἀγάπες μου 
κι οἱ πόθοι μου κι ὅ,τι ἡ καρδιά μου ἀνειώνει, κι ἡ φαντασία τῆς ψυχῆς καί τό εἴδω-
λο τοῦ νοῦ μέ σφίγγουν ὅλα μέτρια, τό μέτριο μέ παγώνει». γίναμε χλιαροί, μέ ὅλες 
τίς συνέπειες τῆς χλιαρότητας καί ταυτόχρονα ἐθελούσια ἀποπροσανατολισμένοι. 
Ἐπικαλούμαστε αἰώνιες ἀλήθειες γιά σεβασμό τῆς ἀξιοπρέπειας, γιά ἀνθρώπινα 
δικαιώματα, γιά κρίση τῶν ἀξιῶν γιά νά βυθιστοῦμε ξανά στήν μετριότητά μας, 
ὅταν σβήνουν οἱ προβολεῖς τῶν ἐπίσημων αἰθουσῶν. Ἔχοντας ἐπιλέξει συνειδητά 
τήν πνευματική λήθη, τή μόνη πού μπορεῖ νά φιμώσει τή μνήμη πού ἐλέγχει καί 
ὁδηγεῖ στή μετάνοια, περιφρονοῦμε τόν φοβερό λόγο τοῦ Κυρίου «ὅτι χλιαρὸς εἶ 
καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου»23, καί μέ θεα-
τρική ἀγωνία συνεχίζουμε, ἀποπροσανατολισμένοι νά ἀναζητοῦμε τόν λύτη καί 
τήν κάθαρση τῶν παθημάτων μας, στόν ἐπίσης μέτριο ἄνθρωπο. Ἔχοντας θάψει 
τό τάλαντο πού μᾶς δόθηκε, φροντίζουμε μέ ἐπιμέλεια πάντοτε τήν ἀσφάλεια τῆς 
ταφῆς του. «Ὁ πλοῦς ἐν νυκτί πυρσός οὐδαμοῦ»24· πορεία χωρίς ἀναφορά εἶναι ἐξ 
ἀρχῆς καταδικασμένη.

Ὁ Πατροκοσμᾶς ὅμως δέν ἔχει παύσει νά δείχνει τήν κατεύθυνση, δέν ἔχει παύ-
σει νά στηρίζει ἀνάμεσά μας τό σταυρό του, πολλές φορές ὅμως ἐμεῖς ἐθελοτυ-
φλοῦμε μεταφράζοντας τον ἴσως ὅπως μᾶς ταιριάζει, ὅπως μᾶς φαίνεται λίγοτερο 
κοπιαστικό, ἴσως κάποιες φορές ὅπως μᾶς φαντάζει λιγότερα ἐπώδυνο ἤ ἀκόμα 
χειρότερα ὅπως ἐξυπηρετεῖ τά δικά μας συμφέροντα. οἱ δικοί του δεῖκτες ὅμως 
δέν ἀλλάζουν. Μόνο πορευόμενοι πρός τό Θεό, τό κέντρο καί τήν ἀναφορά τῆς 
ὕπαρξής μας, θά ξεπεράσουμε τή μετριότητά μας μετέχοντας τῆς κοινωνίας Του. 
Μόνο πορευόμενοι πρός τό Θεό θά συναντήσουμε πραγματικά τόν ἄνθρωπο καί 
τίς ἀνάγκες του, ὅπως οἱ ἀκτίνες πού κατευθύνονται στό κέντρο ἑνός κύκλου συ-
ναντοῦν ἡ μία τήν ἄλλη σέ αὐτό τό ἴδιο τό κέντρο. Μόνο τότε, μόνο στραμμένοι 
πρός Αὐτόν, ἕνα «Ἄχ Θεέ μου ἀξίωσέ με νὰ σὲ ἀπολαύσω! Αὐτὸ εἶναι τὸ χρέος μας 
ἀδελφοί μου»25 ὅπως μᾶς παρακινεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, θά μπορέσει νά μετατρέψει 
κάθε πορεία ἐξορίας καί θλίψης τῆς ψυχῆς σέ παράδεισο26, γιατί τότε ὅραση θά 
εἶναι Αὐτός, ἡ πηγή τῆς ὕπαρξης, ἡ ἐλπίδα τοῦ βίου, ἡ προσμονή τῆς ζωῆς γιά τή 
θέα τῆς κατ᾽ ἐξοχήν ζωῆς. ςέ αὐτό προτρέπει μέ ρωμαλέο καί ἀγωνιστικό τρόπο, 
ὅπως εἶναι ὁ τρόπος τοῦ χριστιανοῦ, ὁ Πατροκοσμᾶς. Αἰῶνες πρίν ἀπό αὐτόν, ὁ 
Μέγας Βασίλειος κατέθεσε τήν ἀνεξάντλητη πνοή του «Μόνον ἀνένδοτον φυ-
λασσέσθω τὸ φρόνημα ἡμῶν, ἄσειστον τὸ στερέωμα τῆς εἰς χριστὸν πίστεως δια-
τηρείσθω»27. Τήν ἴδια πνοή τῆς εκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καί τοῦ πατερικοῦ 

23. Ἀπ.3:16.
24. γρηγορίου Θεολόγου, Ἐπιστολή π´, PG 37, 153C.
25. Διδαχή Β1, ὅπ.π., σ. 125.
26. Διδαχή Α2, ὅπ.π., σ. 116.
27. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολή ρμ´, PG 32, 588A.
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λόγου, αὐτή τήν ἴδια μαρτυρία, καλεῖ νά ἀναπνεύσουμε καί νά καταθέσουμε ὁ γέ-
ροντας τῆς Αἰτωλίας, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Τοῦτο σᾶς λέγω πάλιν καί σᾶς 
παραγγέλω: κἂν ὁ οὐρανὸς νὰ κατέβη κάτω κἂν ἡ γῆ νὰ ἀνέβη ἀπάνω κἂν ὅλος 
ὁ κόσμος νὰ χαλάση καθὼς μέλλει νὰ χαλάση σήμερον αὔριον, νά μή σᾶς μέλλει 
τί ἔχει νὰ κάμη ὁ Θεός. Τό κορμί σας ἂς σᾶς τὸ καύσουν, ἄς σᾶς τὸ τηγανίσουν, τὰ 
πράγματά σας ἄς σας τὰ πάρουν, μὴ σᾶς μέλη, δῶστε τα, δὲν εἶναι ἐδικά σας. Ψυχή 
καί χριστός σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέση, δέν ἠμπορεῖ 
νὰ σᾶς τὰ πάρει, ἔξω ἄν τύχη καὶ τὰ δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ 
φυλάγετε, νὰ μὴν τύχη καὶ τὰ χάσετε»28. Ἄξια ἐπανάληψης πρός τό σύγχρονο γέ-
νος τοῦ Πατροκοσμᾶ παραμένει ἡ τελευταία του ὑπόμνηση, «ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε 
μὲ τὸ θέλημά σας»...

28. Διδαχή Γ´, ὅπ.π., σ. 176.



ΑΛΕΙΠΤΕΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡωΝ· Η ΠΡΟΣφΟΡΑ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΣωΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος, 
Ἐπίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Τὸ προσκύνημα στὴν Ἱ. Μονὴ Φιλοθέου σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς τακτικὲς ἐπισκέψεις μὲ τοὺς 
φοιτητὲς τῆς ςχολῆς μας στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἔφερε τὰ βήματά μας στὸ Καθολικὸ 
τῆς Μονῆς. Ἐκεῖ ἤλθαμε πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὴν περίφημη θαυματουργὴ 
ἀμφιπρόσωπη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς γλυκοφιλούσας,1 μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς 
στὴν χριστιανοσύνη εἰκόνες τῆς Παναγίας. ςὲ αὐτὴν τὴ μοναδικὴ στιγμὴ δόθηκε 
ἡ ἀφορμὴ γιὰ ἕνα διάλογο ὡς πρὸς τὴν παρουσία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ (1714-1779) στὴ Μονή, ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργο τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς ὡς ἀλει-
πτῶν Νεομαρτύρων. Ἴσως νὰ ἀκούγεται περίεργο, ἐν τούτοις ἡ διαρκὴς ἀναφορὰ 
στὸ πρόσωπο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ σήμερα περισσότερο ἀπὸ ποτὲ εἶναι 
ἐναργὴς καὶ δραστήρια, μὲ τρόπο μοναδικὰ πολυσήμαντο. Ἡ ἀδιάλειπτη ἀξία τοῦ 
μαρτυρίου καὶ τοῦ κηρύγματός του, δὲν ἀποτελοῦν ἀνάμνηση ἢ ἁπλὴ ὑπόμνηση, 
ἀλλὰ ἀναφορὰ διαρκῆ, ἀναβλύζουσα ἀπὸ τὰ νάματα τῆς πίστης μας, τὴ μοναδικὴ 
ἐμπειρία τῆς σώζουσας πίστης, ποὺ χαρίζει ἡ ζωὴ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Πράγματι, ὁ Ἅγιος μετὰ τὸ πέρας τῆς φοίτησής του στὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδη-
μία δὲν ἀναχώρησε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ προσῆλθε καὶ ἐκάρη μοναχὸς στὴν 
προαναφερθεῖσα Ἱ. Μονὴ Φιλοθέου.2 Ὁ Ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749-
1809) σημειώνει χαρακτηριστικὰ στὸ «νέο Μαρτυρολόγιο» ὅτι ἐπῆγε εἰς τὴν ἱερὰν 
μονὴν τοῦ Φιλοθέου· καὶ ἐκεῖ πρῶτον μὲν ἐκουρεύθη μοναχός, καὶ εἰς τοὺς πόνους 
τῆς μοναδικῆς ζωῆς ἐχώρησεν προθυμότατα· μετὰ δὲ τοῦτο, τῆς Μονῆς χρείας ἐχού-
σης ἐφημερίου, προτροπῇ σφοδροτέρα, καὶ δεήσει τῶν πατέρων, χειροτονεῖται καὶ 
Ἱερομόναχος.3

Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου στὴν Ἱ. Μονὴ Φιλοθέου συνδέθηκε κατὰ ἀπόλυτο τρό-
πο μὲ τὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Μονῆς, τὸ ἔργο τῆς μετανοίας, ἰδιαίτερα σὲ μία 
περίοδο ὅπου τὸ ζήτημα τῶν ἐξιλαμισμῶν παρέμενε ὑπαρκτό, καὶ ἔθετε σὲ κίνδυνο 
τὴ διατήρηση τῆς χριστιανικῆς πίστης σὲ μεγάλες πληθυσμιακὲς ὁμάδες. Ἡ εἰκόνα 

1. Βλ. γεώργιος Μαντζαρίδης - Εὐθύμιος Τσιγαρίδας, Οἱ Θαυματουργὲς Εἰκόνες στὸ Περιβόλι 
τῆς Παναγίας, Ἄθω, 2013, σελ. 229-231.

2. Πρβλ. Ἰωάννης Β. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διδαχές, Ἀθήνα, 1979, σελ. 20.
3. νικόδημος Ἁγιορείτης, Νέον Μαρτυρολόγιον ἤτοι Μαρτυρία τῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων τῶν 

μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαφόρους καιρούς, καὶ τόπους μαρτυρησάντων, 
ἐν Ἀθήναις (2)1856, σελ. 201.
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τῆς Παναγίας τῆς γλυκοφιλούσας, στῦλος τῆς Μονῆς, πνευματικὴ ἀναφορὰ καὶ 
κέντρο, ἑνώθηκε μὲ τὴν παράκληση καὶ τὴ μετάνοια τῶν ἀπ᾽ ἀρνήσεως ἐπιστρε-
φόντων στὴν χριστιανικὴ πίστη, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν προετοιμασία τους γιὰ τὸ 
μαρτύριο ποὺ συνεπαγόταν ἡ ἐπιστροφή τους στὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ δημόσια ἀνα-
κοίνωσή της. Εἰδικὰ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τόσο κατὰ τὴν δράση του ἐντὸς τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους ὅσο καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὸν ἀγώνα 
στήριξης τῶν δυναστευομένων χριστιανῶν καὶ ὑπῆρξε γιγάντιος ἀλείπτης ψυχῶν. 
Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἐκκλησία μας ἐξ ἀρχῆς τοῦ ἀπέδωσε τὸν τίτλο τοῦ ἰσαποστόλου.4 

Ὁ μακαριστὸς δάσκαλός μας ςτυλιανὸς Παπαδόπουλος σημειώνει χαρακτη-
ριστικὰ ὅτι τὸ πρόσωπο ποὺ ἀναλάμβανε τὴν προετοιμασίαν αὐτὴν ἦτο ὁ καλὸς 
καὶ ἔμπειρος πνευματικός, εἰς τὸν ὁποῖον ἔπρεπε μὲ κατάνυξιν νὰ ἐξομολογηθῆ ὁ 
ἐξωμότης τὴν μετάνοιάν του καὶ τὴν πρόθεσίν του νὰ ὁμολογήση δημοσίᾳ πίστιν 
εἰς Χριστόν, κάτι ποὺ αὐτομάτως προεκάλει τὸ μαρτύριον. Ὁ ἐξομολόγος, ἀσκῶν τὸ 
ἔργον τῆς πνευματικῆς προετοιμασίας, δίκην ἀρχαίου Ἕλληνος ἀλείπτου, ὅστις ἤλει-
φε τὸν μέλλοντα νὰ ἀγωνισθῆ ἀθλητήν, ὠνομάσθη ἐν προκειμένῳ ἀλείπτης5. Αὐτὴ 
μάλιστα, ἡ πνευματικὴ προετοιμασία συντελέστηκε μὲ τὴν μεγαλύτερη ἔνταση 
ἀπὸ κάθε ἄλλο τόπο, στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ κατέφευγαν ὅσοι εἶχαν ἀρνηθεῖ τὸν 
χριστὸ καὶ εἶχαν αἴσθημα μετάνοιας, πραγματικῆς μετάνοιας.6 Τὸ κίνημα τῶν νεο-
μαρτύρων ποὺ γιγαντώθηκε ἐνίσχυσαν μὲ τὴν παρουσία τους τὸ διάστημα ποὺ 
παρέμειναν στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ὄχι μόνον, ὁ ἐν ἁγίοις οἰκουμενικὸς πατριάρχης 
γρηγόριος Ε´ (1797-1798, 1806-1808, 1818-1821), ὁ ἐν ἁγίοις Κορίνθου Μακάριος 
νοταρᾶς (1764-1770), ὁ ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καὶ ἄλλοι. 

Τὸ μέγεθος τοῦ ἔργου ποὺ ἀσκοῦσαν οἱ Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀποκαλύ-
πτει ὁ ἀριθμὸς τῶν χειρογράφων στὰ ὁποῖα σώζεται ἡ ἀκολουθία περὶ τῶν ἀπ᾽ 
ἀρνήσεως ἐπιστρεφόντων, ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν χριστιανικὴ πί-
στη τῶν ἐξωμοτῶν. λειτουργικὲς καὶ κανονικὲς διατάξεις προηγοῦνται τῆς ἀκο-
λουθίας, ἐξ οὗ καὶ ὁ δεύτερος τίτλος Διάταξις (Μεθοδίου), ἐνῶ ἀκολουθοῦν οἱ 
σχετικὲς εὐχές. Τὸ ἔργο πολύμορφο καὶ σὲ συνεχῆ λειτουργικὴ χρήση, γνώρισε 
μεγάλη διάδοση, μὲ συνέπεια νὰ ἔχει πλούσια χειρόγραφη παράδοση καὶ πολλὲς 
ἐκδόσεις.7 Αὐτό, ὅμως, ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ὁ λειτουργικός του χαρακτήρας. Ἡ 
συνεχὴς λειτουργικὴ χρήση στὴν Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία κατέστησε τὴν ἀκολουθία 
ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Εὐχολογίου (καὶ μάλιστα στὴν ἐπονομαζόμενη Ἀρχιερα-
τικὴ Φυλλάδα). 

4. νέον Μαρτυρολόγιον, σελ. 200.
5. ςτυλιανὸς Παπαδόπουλος, Οἱ νεομάρτυρες καὶ τὸ δοῦλον Γένος, ἐν Ἀθήναις 1974, σελ. 74.
6. Ἀρίσταρχος γκρέκας, Ἡ ἀποτύπωση τῆς ἡσυχαστικῆς πνευματικότητας στὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου 

Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 199-2014.
7. J. B. Pitra, Juris Ecclesiastici Graecorum Historia et Monumenta, Romae, τ. II (1868), σελ. 

362-363· J. Goar, Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum, Venetiis, 17302, στ. 876.
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Τὸ ἀρχαιότερο χειρόγραφο σώζεται στὴν Ἱ. Μονὴ ξηροποτάμου [Athous, 
Xeropotamou 191 (Λάμπρος 2524), ff. 77r-78v*, IT.12] σὲ χαρτῶο κώδικα τοῦ Ιδ´ 
αἰώνα ποὺ περιέχει νομοκάνονα.8 Τὸ ἑπόμενο ἀρχαιότερο χειρόγραφο τὸ βρίσκου-
με στὴ βιβλιοθήκη τῆς Ἱ.Μ.Μ. λαύρας [Athous, Lavrae, Θ 88 (950), ff. 396r-400r*] 
σὲ χαρτῶο κώδικα τοῦ 1475 (220χ120) ποὺ συγκροτεῖ ἕνα πλῆρες Εὐχολόγιο.9 Ἐξί-
σου ἀρχαῖο εἶναι καὶ τὸ χειρόγραφο τῆς Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου [Athous, Vatopediou 
0012, ff. 150v-154r] σὲ χαρτῶο κώδικα τοῦ ΙΕ´ αἰώνα (220χ140).10 Ἐπίσης, χειρό-
γραφα τοῦ ΙΕ´ αἰώνα βρίσκουμε στὴν Ἱ.Μ. διονυσίου [Athous, Dionyssiou 204, 
(λάμπρος 3738), 4] σὲ χαρτῶο κώδικας ποὺ περιέχει τὴν Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λει-
τουργίας τοῦ νικολάου Καβάσιλα, καὶ εὐχὲς τῶν πατριαρχῶν Ταρασίου καὶ Με-
θοδίου,11 στὴν Ἱ.Μ. Ἰβήρων [Athous, Iberon 382 (Λάμπρος 4502), ff. 627r-628r*] σὲ 
χαρτῶο κώδικα ποὺ περιέχει κυρίως νομοκανονικὰ ἔργα,12 καὶ τέλος στὴν Ἱ.Μ. 
Παντελεήμονος [Athous, Panteleimonos 153 (Λάμπρος 5659)] σὲ χαρτῶο κώδικα 
νομοκάνονα (205χ1400).13

Ἀντίστοιχα τὸν ΙςΤ´ αἰώνα βρίσκουμε χειρόγραφα τῆς ἀκολουθίας στὴν 
Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου [Athous, Vatopediou 985, ff. 340v-344v*], ποὺ εἶναι ἕνας χαρ-
τῶος κώδικας τοῦ 1538, ἔργο τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς δανιήλ (210χ130) καὶ πε-
ριέχει Εὐχολόγιο.14 ςτὴν Ἱ.Μ.Μ. λαύρας βρίσκουμε δύο χειρόγραφα, ἕνα χαρτῶο 
κώδικα [Athous, Lavrae, E 72 (534), ff. 116r-119r*] ποὺ περιλαμβάνει ἀκολουθίες 
καὶ ἀνῆκε στὸν μητροπολίτη Ἀνδριανουπόλεως Ἄνθιμο,15 καὶ ἕναν χαρτῶο κώδι-
κα Εὐχολόγιο [Athous, Lavrae, Θ 90 (952), ff. 269r-272r*].16 ςτὸν ἴδιον αἰώνα βρί-
σκουμε καὶ τὸ πρῶτο χειρόγραφο τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου [Athous, Esphigmenou 131 
(λάμπρος 2144), IT.19] σὲ χαρτῶο κώδικα, ποὺ περιέχει διάφορα ἔργα,17 ἐνῶ ἕνα 
ἀκόμη χειρόγραφο σώζεται στὴν Ἱ.Μ. Ἰβήρων [Athous, Iberon 920 (Λάμπρος 5040), 

8. ςπυρίδων λάμπρος, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν 
κωδίκων (Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos), τ. 1 (1895), Cambridge, σελ. 212. 

9. Ευστρατιαδησ, Κατάλογος, τ. ΙΙ, σ. 146. 
10. ςωφρόνιος Εὐστρατιάδης - Ἀρκάδιος Βατοπαιδινός, Catalogue of the Greek Manuscripts in 

the Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos [Harvard Theological Studies, XI], Cambridge, 
1924, σελ. 7. Erich Lamberz, Katalog der griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi, 
Band 1, Codices 1-102, [Κατάλογοι Ἑλληνικῶν Χειρογράφων Ἁγίου Ὄρους 2], Θεσσαλονίκη, 2006 
(Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν), σελ. 80. 

11. λάμπρος, Κατάλογος, τ. 1, σελ. 362.
12. λάμπρος, Κατάλογος, τ. 1, σελ. 113. 
13. λάμπρος, Κατάλογος, τ. 2 (1900), σελ. 306. 
14. Εὐστρατιάδης, Catalogue, σελ. 179.
15. ςωφρόνιος Εὐστρατιάδης - Ἀρκάδιος Βατοπαιδινός, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης 

Λαύρας, [Ἁγιορειτικὴ Βιβλιοθήκη, ΙΙ-ΙΙΙ], Paris, 1925, σελ. 82.
16. Εὐστρατιάδης, Κατάλογος, σελ. 147. 
17. λάμπρος, Κατάλογος, τ. 1, σελ.186. 



AλΕΙΠΤΕς νΕοΜΑρΤύρων· Η ΠροςΦορA Τού AγΙού Oρούς ςΤὴ ςωΤΗρΙΑ Τού γΕνούς 43

IT.7] σὲ χαρτῶο κώδικα ποὺ περιέχει τμῆμα τοῦ Εὐχολογίου.18 Τέλος, στὸν Ιζ́ αἰώ-
να βρίσκουμε τρία χειρόγραφα τῆς ἀκολουθίας, ἀπὸ ἕνα στὴν Ἱ.Μ. δοχειαρίου 
[Athous, Docheiariou 183 (λάμπρος 2857), IT.3] χαρτῶος κώδικας ποὺ περιέχει 
εὐχὲς καὶ κανόνες,19 στὴν Ἱ.Μ. γρηγορίου [Athous, Gregoriou 91 (λάμπρος 638), ΙΤ. 
2, 4] χαρτῶος κώδικας ποὺ περιέχει κανόνες καὶ εὐχὲς γιὰ τοὺς ἐπιστρέφοντες στὴ 
χριστιανική πίστη,20 καὶ τέλος στὴν Ἱ.Μ.Μ. λαύρας [Athous, Lavrae, H 104 (759), 
ff. 94-101*] χαρτῶος κώδικας (210χ150) ποὺ περιέχει νομοκάνονα.21 Ὁ ἀριθμὸς 
τῶν χειρογράφων μειώνεται καθὼς σταδιακὰ ἐπεκτάθηκε ἡ διάδοση τῶν ἐντύπων 
ἐκδόσεων τοῦ Εὐχολογίου καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος.22

ςημειωτέον ὅτι μέχρι σήμερα δὲν ἔχει πραγματοποιηθεῖ κριτικὴ ἔκδοση τῆς 
ἀκολουθίας, ἂν καὶ ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ Εὐχολογίου τῆς Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας καὶ οἱ λειτουργικὲς ἀνάγκες ἐπέβαλαν τὴν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ Εὐχολο-
γίου. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Jacobus Goar ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ προέβη στὴν ἔντυπη 
ἔκδοση τοῦ Εὐχολόγιου, καὶ συμπεριέλαβε καὶ τὴ διάταξη.23 Ὁ J.-P. Migne ἀνα-
δημοσίευσε τὴν ἀκολουθία στὴν Πατρολογία του, ἀπὸ τὴν προηγηθεῖσα ἔκδοση 
τοῦ Goar.24 Βεβαίως, ἀκολούθησαν ἡ ἔκδοση τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου ἀπὸ τὸν 
ςπυρίδωνα ζερβό, ἀρχιμανδρίτη τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στὴ Βενετία,25 
μιὰ νέα ἔκδοση στὴν ρώμη γιὰ χρήση τῶν οὐνιτῶν,26 τὸ 1901 στὸ Κίεβο τοῦ Α. 
Dmitrievskij,27 καὶ τὸ 1927 στὴν Ἀθήνα ὁ ν. Παπαδόπουλου.28 

Τὸ 1990, ὅμως, ὁ Miguel Arranz στηριζόμενος τόσο στὶς προγενέστερες ἐκδό-
σεις, ὅσο καὶ στὴν χειρόγραφη παράδοση, πραγματοποίησε τὴν τελευταία ἔκδοση 
τῆς Διάταξης (τοῦ Μεθοδίου),29 στὰ πλαίσια μιᾶς εὐρύτερης ἐργασίας του γιὰ τὴν 
ἀνασυγκρότηση τοῦ ἀρχαίου Εὐχολογίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.30 Ἡ ἐργασία 

18. λάμπρος, Κατάλογος, τ. 2, σελ. 237.
19. λάμπρος, Κατάλογος, τ. 1, σελ. 256. 
20. λάμπρος, Κατάλογος, τ. 1, σελ. 56. 
21. Εὐστρατιάδης, Κατάλογος, σελ. 116. 
22. Βλ. Θωμᾶς Ἰω. Παπαδόπουλος, Βιβλιοθῆκες Ἁγίου Ὄρους: Παλαιὰ Ἑλληνικὰ Ἔντυπα· 

πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικοῦ καταλόγου, Ἀθήνα, 2000, σελ. 583.
23. Goar, Εὐχολόγιον, σελ. 689-700.
24. PG 100, 1300-1316. 
25. ςπυρίδωνος ζερβοῦ (ἐκδ.), Εὐχολόγιον τὸ Μέγα τῆς κατὰ ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς 

Ἐκκλησίας, Βενετία, 18622, σελ. 591-597. 
26. Εὐχολόγιον τὸ μέγα, Rome, 1873. 
27. A. Dmitrievskij, Opisanie liturgitseskich rukopisej, Kiev, τ. II: Εὐχολόγια (1901).
28. ν. Παπαδοπούλου, Εὐχολόγιον τὸ μέγα, Ἀθήνα, 1927.
29. Miguel Arranz, «La “Diataxis” du patriarche Méthode pour la réconciliation des apostats», 

OCP 56 (1990), 283-322.
30. Miguel Arranz, «Les Sacrements de la Restauration de l’ Ancien Euchologe 

Constantinopolitain», OCP 56 (1990), 83 κ.ἑξ.
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του εἶναι σημαντική, ἂν καὶ χρησιμοποιεῖ ἐπιλεγμένη ὁμάδα χειρογράφων,31 ὥστε 
ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ θέτει τὸ ζήτημα τῆς κριτικῆς ἔκδοσης τοῦ Εὐχολογίου τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. ςαφῶς οἱ διαφοροποιήσεις ποὺ ἔχει στὴν ἔκδοσή του ὁ 
Arranz εἶναι μικρές, ἐν τούτοις, προτείνει γραφὲς ποὺ εὐνοοῦν τὶς δογματικὲς καὶ 
κανονικὲς θέσεις τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς ἐκ τούτου, τὸ κείμενο πρέπει νὰ δια-
βάζεται μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ δὲν προκρίνεται γιὰ λειτουργικὴ χρήση.32 

ςύμφωνα μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ Arranz, τὸ ἔργο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ κανονικὸ 
μέρος, ἀπὸ πέντε εὐχές καὶ τέλος ἀπὸ τὴν τελετὴ τῆς ἐπανάληψης τοῦ χρίσμα-
τος (ὁ ἀναμυρισμὸς καὶ ἡ εὐχή).33 Ἀντίστοιχα καὶ σύμφωνα μὲ τὸ Εὐχολόγιο τῆς 
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὸ κανονικό μέρος (τὴν καθ’ 
αὑτὴ διάταξη), τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζει τὶς περιπτώσεις: α) ἐκείνων ποὺ ὡς παι-
διὰ ἀπαρνήθηκαν τὴν πίστη τους, β) ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἦταν ἐνήλικες ἀπαρ-
νήθηκαν τὴν πίστη τους στὴ διάρκεια μαρτυρίου, καὶ γ) ἐκείνων ποὺ οἰκειοθελῶς 
ἀπαρνήθηκαν τὴν πίστη τους.34 Τὴ διάταξη ἀκολουθοῦν οἱ εὐχὲς τῶν ἱλασμῶν, 
καὶ ἡ ἀκολουθία συμπληρώνεται μὲ τὸ τυπικὸ καὶ τὴν εὐχὴ τῆς ἐπανάληψης τοῦ 
χρίσματος. 

ςτὴν πρώτη ἀπὸ τὶς εὐχὲς35 κυριαρχεῖ ἡ ἔννοια τῆς μετάνοιας. Ὁ συντάκτης 
της δανείζεται στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς ρΒ´ (102) καὶ ν´ (50), ἀπὸ τὶς εὐχὲς 

31. ςυγκεκριμένα πλὴν τῶν προγενέστερων ἐκδόσεων χρησιμοποιεῖ κυρίως τὰ ἑξῆς 
χειρόγραφα: α) Vat. Barb. gr. 336, (Τὸ λεγόμενο Εὐχολόγιο τοῦ Ἁγ. Μάρκου), β) Cryptensis, 
G.b.1, (Tὸ λεγόμενο Εὐχολόγιο τοῦ Βησσαρίωνα ἢ Πατριαρχικὸ Εὐχολόγιο), γ) Parisinus Coisl. 
213, (Τὸ λεγόμενο Εὐχολόγιο τοῦ ςτρατηγίου), δ) Αtheniensis Bibl. Nat. 662, ε) Sinaiticus sl. 
37, (ςλαβικὸ Eὐχολόγιο), στ) Ἁγ. Πετρουπόλεως gr. 226, (Εὐχολόγιο Πορφυρίου οὐσπένσκι), 
ζ) Moskvensis, 474 (Vlad. 27), η) Sinaiticus gr. 959· ἐνῶ ἄλλα χειρόγραφα τὰ χρησιμοποιεῖ κατὰ 
περίπτωση, πρβλ. Arranz, Diataxis, 316-319.

32. Ἡ Διάταξις τοῦ Μεθοδίου μεταφράσθηκε στὰ σλαβικὰ μαζὶ μὲ τὸ Εὐχολόγιο τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀφοῦ τὸ χρησιμοποίησαν γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ στοὺς ςλάβους οἱ ἅγιοι 
Κύριλλος καὶ Μεθόδιος (Βλ. Miguel Arranz, «La Liturgie de l’ Euchologe Slave du Sinai», OCA 231 
(1988), 17 κ.ἑξ. ὅπου καὶ ἀναλυτικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὸ θέμα. Πρβλ. Arranz, Diataxis, 283-284.). 
Ἔτσι, μποροῦμε νὰ συγκρίνουμε καὶ τὸ κείμενο ποὺ σήμερα διασώζεται μὲ αὐτό (π.χ. Sinaiticus 
sl. 37, Σλαβικὸ Eὐχολόγιο, Περγαμηνὸ Ψαλτήριο τοῦ ΙΕ´ αἰώνα, φύλλων 105, 145χ110). Ὁ M. 
Arranz μαζὶ μὲ τὴν ἔκδοση μᾶς ἔδωσε καὶ γαλλικὴ μετάφραση. Ἐπίσης, πρέπει νὰ παρατηρήσουμε 
ὅτι τὸ ἔργο ἀποδίδεται στὸν πατριάρχη Μεθόδιο μὲ σχετικὴ βεβαιότητα, καθὼς ἡ πλειονοψηφία 
τῶν τίτλων φέρει τὸ ὄνομά του (Πρβλ. Arranz, Diataxis, 285· Ἀλλάτιος, Diatriba, PG 100, 1237-
1240). ςτὸ Εὐχολόγιο συναντᾶμε τὸν τίτλο: Ἀκολουθία Μεθοδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
περὶ τῶν ἀπ’ ἀπαρνήσεως διαφόρων προσώπων καὶ ἡλικιῶν, πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον καὶ ἀληθῆ πίστιν 
ἐπιστρεφόντων, ἐνῶ ὁ Arranz προτιμᾶ τὸν τίτλο: Μεθοδίου τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου διάταξις 
περὶ τῶν διαφό<ρῳ> τρόπ<ῳ> καὶ ἡλικίᾳ ἐπιστρεφόντων (Arranz, Diataxis, 289).

33. Arranz, Diataxis, 285.
34. Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), σελ. 591. 
35. Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), σελ. 592-93· Arranz, Diataxis, 293-297. 
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τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας καὶ τὶς συγχωρητικὲς εὐχές ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ μυστήριο 
τῆς Ἐξομολόγησης. Ὁ Arranz θεωρεῖ ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνταποκρίνεται καὶ στὶς τρεῖς 
περιπτώσεις ποὺ διακρίνονται στὴ διάταξη, καὶ ὅτι ἀνήκει στὴν Ἀντιοχειανὴ 
παράδοση, ἐνῶ τὴν χρονολογεῖ στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ Θ´ αἰώνα.36 Ἡ θέση του γιὰ 
τὴν Ἀντιοχειανὴ προέλευση τῆς παράδοσης τῆς ἀκολουθίας εἶναι ὀρθή, ἀφοῦ ὁ 
ἐκκλησιαστικὸς χῶρος τῆς ςυρίας ἀντιμετώπισε ἐξαιρετικὰ νωρὶς τὸ πρόβλημα 
τῶν ἐξισλαμισμῶν καὶ τῆς πνευματικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ἐξισλαμισθέντων ποὺ 
ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐπιστρέψουν στὴ χριστιανικὴ πίστη. Ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία ὄφειλε νὰ 
δώσει ἀπαντήσεις καὶ νὰ προσδιορίσει μὲ ἀκρίβεια τὸ κανονικὸ καὶ πνευματικὸ 
πλαίσιο τῶν ὅρων ἐπιστροφῆς τῶν πεπτωκότων μελῶν της. 

Ἡ ἄμεση σύνδεση μὲ τὴ δευτέρα Παρουσία καὶ ταυτόχρονα τὰ ἀποσπάσματα 
τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, πείθουν ὅτι πρόκειται γιὰ εὐχὴ ποὺ διαβαζόταν στὴν 
τρίτη περίπτωση τῆς διάταξης, σὲ ὅσους γίνονταν δεκτοὶ στὴν ἐπιθανάτια κλίνη 
(ἐν προκειμένῳ γιὰ ὅσους ἀποφάσιζαν τὴ δημόσια ἀποκήρυξη τοῦ Ἰσλὰμ μετὰ τὴν 
ἐπιστροφή τους στὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἡ πράξη τους προδίκαζε τὸ μαρτύριό τους). 
Ὁ πρεσβύτερος, ἀφοῦ διάβαζε τὴν εὐχή, μετέδιδε τὴ Θεία Κοινωνία στὸν «μελλο-
θάνατο» ἐπιστρέφοντα. 

Ἡ δεύτερη ἀπὸ τὶς εὐχὲς διαβαζόταν στὶς δύο πρῶτες περιπτώσεις ποὺ ἀνα-
φέρει ἡ διάταξη, καθὼς διακρίνεται γιὰ τὸ συγχωρητικὸ χαρακτήρα της· συνιστᾶ 
κατὰ τοῦτο εὐχὴ συγχώρησης. Ὁ Arranz, ἀντιθέτως, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ δεύτερη 
εὐχὴ δὲ θὰ πρέπει νὰ συνδυασθεῖ μὲ καμία ἀπὸ τὶς τρεῖς περιπτώσεις ποὺ ἡ διάτα-
ξη διακρίνει καὶ ἀναρωτιέται γιὰ τὴ θέση της.37 ςημειωτέον ὅτι στὴν ἔκδοση τῆς 
συγκεκριμένης εὐχῆς προτίμησε τὴ γραφή, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι τεκμηριώνει 
τὴν Πέτρειο Ἀποστολικότητα, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει στὸ Εὐχολόγιο.38 Εἶναι, 
ὅμως, σαφὲς ὅτι πρόκειται κυρίως γιὰ συγχωρητικὴ εὐχὴ καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀνα-
γκαία προϋπόθεση γιὰ τὶς εὐχὲς ποὺ ἀκολουθοῦν. 

Ἡ τρίτη ἀπὸ τὶς ἱλαστικὲς εὐχὲς προορίζεται γιὰ ὅσους ἀγνοίᾳ παιδικῇ, ἢ βίᾳ 
τυραννικῇ39 εἶχαν ἐγκαταλείψει τὴν Ὀρθοδοξία ἢ τὴν χριστιανικὴ πίστη. Ἡ εὐχὴ 
περικλείει ἐνοιολογικὰ τὶς δύο πρῶτες περιπτώσεις, ποὺ κυριαρχεῖ ἡ συγχώρη-
ση. ςὲ αὐτὴν βρίσκουμε τὴν περίπτωση τοῦ ἀναβαπτισμοῦ (λουτρό) καὶ τὴν ἐπα-

36. Arranz, Diataxis, 296.
37. Arranz, Diataxis, 298-300. 
38. Πρβλ: ὁ τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας σου Πέτρῳ τῷ κορυφαίῳ τῶν ἀποστόλων σου κατεμπιστεύσας, 

καὶ ἐπ’ αὐτῷ τὴν ἁγίαν σου ἐκκλησίαν οἰκοδομήσας καὶ δοὺς αὐτῷ ἐξουσίαν διὰ τῆς σῆς χάριτος 
τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν ἐπὶ τῆς γῆς (Arranz, Diataxis, 299)· ὁ τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας σου τοῖς σοῖς 
ἁγίοις Μαθηταῖς καὶ ἱεροῖς Ἀποστόλοις κατεμπιστεύσας, καὶ ἐπ’ αὐτοῖς τὴν ἁγίαν σου Ἐκκλησίαν 
οἰκοδομήσας καὶ δοὺς αὐτοῖς ἐξουσίαν διὰ τῆς σῆς χάριτος τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς 
(Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), 593). 

39. Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), σελ. 594· Arranz, Diataxis, 301. 
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νάληψη τοῦ μυστηρίου τοῦ χρίσματος, καθὼς ὁ ἐπιστρέφων προετοιμάζεται γιὰ 
ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ταυτόχρονα, μέσω τῆς εὐχῆς, κατανοεῖ τὸν σκοπὸ τῆς 
ἐπανάληψης τῶν μυστηρίων.40 

Τὸ ἴδιο ζήτημα ἀντιμετωπίζει καὶ ἡ τέταρτη εὐχή,41 ἡ ὁποία διαβαζόταν σὲ ἐκεῖ-
νες τὶς περιπτώσεις τῶν ἐπιστρεφόντων ποὺ ἦταν παιδιά, ὅταν ἀπαρνήθηκαν τὴν 
πίστη τους.42 ςημειώνουμε ὅτι οἱ εὐχὲς β´, γ´ καὶ δ´ μποροῦν νὰ διαβασθοῦν καὶ 
σὲ ὅσους ἀνήκουν στὴ δεύτερη περίπτωση τῆς διάταξης. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται 
καὶ ἀπὸ τὴν πέμπτη43 εὐχή, ἡ ὁποία ἀναγινωσκόταν μετὰ τὸ Βάπτισμα καὶ πρὶν 
τὴν ἐπανάληψη τοῦ χρίσματος. ςὲ αὐτὴν ἔχει δοθεῖ ἡ συγχώρηση καὶ ζητεῖται 
ἡ ἐνίσχυση τῶν χαρισμάτων τοῦ ἐπιστρέψαντος. Πιθανότατα νὰ ἀναφέρεται καὶ 
σὲ ἐκεῖνες τὶς περιπτώσεις τῶν παιδιῶν, ποὺ ἐνῶ προέρχονταν ἀπὸ χριστιανικὲς 
οἰκογένειες δὲν εἶχαν προλάβει νὰ βαπτιστοῦν. 

Ἡ ἐπανάληψη τοῦ μυστηρίου τοῦ Ἁγίου χρίσματος περιγράφεται μὲ ἀκρίβεια, 
ἀφοῦ πρὶν τὴν εὐχὴ ὑπάρχει ὁ τύπος τῆς πράξεως.44 ςυγκεκριμένα ὁ τελῶν τὸ μυ-
στήριο πράττει ὅ,τι καὶ σὲ κάθε νεοφώτιστο (χρίει μὲ Ἅγιο Μύρο σχηματίζοντας τὸ 
σταυρὸ στὸ μέτωπο, τοὺς ὀφθαλμοὺς, τὴ μύτη, τὸ στόμα, τὰ δύο αὐτιά, τὰ χέρια, 
τὸ στῆθος, τοὺς ὤμους καὶ τὰ γόνατα), λέγοντας: σφραγὶς δωρεᾶς Πνεύματος 
Ἁγίου. Ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ ἡ χρίση τῶν ἐπιεστρεφόντων, διαβάζεται ἡ τελευταία 
εὐχὴ μὲ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ χορηγία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὁ 
ἐπιστρέψας καλεῖται νὰ μετάσχει στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.45

Ἡ διάταξη, τὸ τυπικὸ καὶ ἡ εὐχές συνθέτουν μία πλήρη Ἀκολουθία. Ἡ πρώτη 
εὐχὴ ἦταν αὐτὴ ποὺ ἀναγινωσκόταν στὴν ἐπιθανάτια κλίνη καὶ κατὰ συνέπεια δὲ 
χρειαζόταν νὰ προστεθεῖ κάτι ἄλλο. οἱ εὐχὲς β´, γ´ καὶ δ´ ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδια-
φέρον καὶ ἡ εὐχὴ ε´ προηγεῖται τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ χρίσματος, ὅπως τὸ τυπικὸ 
τῆς διάταξης ὁρίζει. Τέλος, ἀκολουθοῦσε ἡ εὐχὴ ποὺ ἐκφωνοῦνταν μετὰ τὸ χρί-
σμα. ςύμφωνα μὲ τὸ Κανονικὸ τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ (ὁ οἰκουμενικὸς 
πατριάρχης Ἰωάννης δ´, 582-595) οἱ τελευταῖες τέσσερεις ἱλαστικὲς εὐχὲς δια-
βάζονταν τὶς ἑπτὰ ἡμέρες πρὶν τὴν τέλεση τοῦ χρίσματος καὶ μετὰ ἀκολουθοῦσε 
τὸ χρίσμα καὶ ἡ σχετικὴ εὐχή.46 Πάντως, σύμφωνα μὲ τὸν τύπο ποὺ μᾶς δίνει τὸ 

40. Ὁ Arranz (Diataxis, 304) παρατηρεῖ ὅτι ἡ εὐχὴ ὑπάρχει σὲ δύο ἀρχαῖα χειρόγραφα τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως.

41. Θέση τὴν ὁποία διατυπώνει καὶ ὁ Arranz (Diataxis, 308). 
42. Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), σελ. 595-596· Arranz, Diataxis, 305-309. 
43. Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), σελ. 596· Arranz, Diataxis, 309-311.
44. Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), σελ. 596· Arranz, Diataxis, 311-313. 
45. Εὐχολόγιον (Ζερβοῦ), σελ. 596-597· Arranz, Diataxis, 313-315. 
46. γ. Α. ράλλη – Μ. Ποτλῆ (ἐκδ.), Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων τῶν τε ἁγίων καὶ 

πανευφήμων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, καὶ τῶν κατὰ μέρος 
ἁγίων Πατέρων, τ. δ́ , σελ. 433-434. 
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Εὐχολόγιο μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὅτι μόνο οἱ τρεῖς εὐχὲς (β´, γ´, δ´) διαβάζονταν 
κατὰ τὶς ἑπτὰ ἡμέρες τῆς προετοιμασίας. 

Ἡ διάταξη ποὺ διεξοδικὰ ἀναφέραμε, περιγράφει τὸν πνευματικὸ κανόνα τῆς 
μετάνοιας τῶν ἐπιστρεφόντων, καὶ ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πνευ-
ματικῆς πορείας ποὺ ἀκολουθοῦσαν οἱ νεομάρτυρες, εἰδικὰ στὸ τελευταῖο στάδιο 
πρὶν τὸ μαρτύριο. Ἄλλωστε, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς πρὶν τὸ μαρ-
τύριο του (24 Αὐγούστου 1779) προετοιμάσθηκε γιὰ αὐτό· καὶ ὅλην ἐκείνην τὴν 
νύκτα ἐδοξολόγει μὲ ψαλμοὺς τὸν Κύριον, χωρὶς νὰ δείξῃ ὁλότελα κᾀνένα σημεῖον 
λύπης διὰ τὴν στέρησιν τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ μάλιστα φαινόμενος χαριέστατος εἰς τὸ 
πρόσωπον, ὡσὰν νὰ ἐπήγαινεν εἰς χαραῖς, καὶ ξεφαντώματα.47 Καὶ ἔτσι ἀνέδειξε μὲ 
τὸ παράδειγμά του ὅλα ὅσα ὑπηρέτησε καὶ ὑπερασπίσθηκε.

47. Νέον Μαρτυρολόγιον, σελ. 206.
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1. Εἰσαγωγικά

Ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός μέ τή μακραίωνη παράδοσή του καλλιέργησε καί δια-
τήρησε τήν εὐαγγελική καί ἀποστολική ἀλήθεια1. Βασικά στοιχεῖα τοῦ μοναχικοῦ 
βίου εἶναι τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἀλλά καί τό μαρτυρικό φρόνημα· ἡ ἐξω-
τερική ἀλλά κυρίως ἡ ἐσωτερική ἡσυχία· ἡ ἀνάκληση τοῦ νοός ἀπό τήν ἐξωστρέ-
φεια καί ἡ ἐπάνοδός του στήν καρδιά καί ἐν συνεχεία ἡ ὁλοσχερής στροφή διά τῆς 
νοερᾶς προσευχῆς στόν Τριαδικό Θεό. Ἡ ὁδός αὐτή τῆς ἄσκησης καί τῆς νήψης 
οὐδόλως καθιστᾶ τόν μοναχό ἀπόκοσμο, ἀλλά ἐπειδή μέ τόν τρόπο αὐτό τηρεῖται 
μέ ἀκρίβεια ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ χριστοῦ, δηλαδή ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό, βρίσκει 
ἐφαρμογή καί ἡ δεύτερη, ἡ θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν πλησίον2. Ἐντός αὐτοῦ τοῦ 
πλαισίου καταξιώνεται καί ἡ κοινωνική προσφορά τῆς Ἐκκλησίας γενικότερα, καί 
τοῦ μοναχισμοῦ εἰδικότερα. Ἐάν δέν διαθέτουμε καθαρή καρδιά καί φωτισμένο 
νοῦ κάθε καλό ἔργο εἶναι ἀμφίβολης ποιότητας. Μέ βάση τίς παραπάνω προϋπο-
θέσεις προσέφερε τή διακονία του ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στήν πολυτάραχη 
ἐποχή τοῦ 18ου αἰῶνος. ςτό σύντομο χρονικό διάστημα πού ἔχω στή διάθεσή μου, 
θά ἀναφερθῶ συνοπτικά σέ αὐτές. 

2. Ἄσκητικό ἦθος καί ἐσχατολογική προσδοκία

Ὁ πόθος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ νά ἀσκηθεῖ γιά μεγάλο χρονικό διάστημα στήν Ἱερά 
Μονή Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους ἀποτελεῖ καθοριστικό βῆμα στήν ἱεραποστολική καί 
μοναχική πορεία τῆς ζωῆς του. Ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος: «ςιμά εἰς τά ἄπειρα χαρίσματα 
ὁπού μοῦ ἐχάρισεν ὁ Θεός, μέ ἀξίωσε καί ἐμένα τόν ἁμαρτωλόν καί ἔμαθα πεντέξι 

1. Βλ. γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, Καινοτομία καί παράδοση, ἔκδ. Ἱ.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, Ἅγιο Ὄρος 
2014, σ. 255. 

2. «…ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». 
Λουκ.10,27. 
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γράμματα καί ἔγινα ἱερεύς ἀναξίως, ἔγινα καί καλόγερος, ἐπῆγα καί εἰς τό Ἅγιον 
Ὄρος καί ἔκλαια διά τάς ἁμαρτίας μου δέκα ἑπτά χρόνους»3. Ἡ θραύση τῶν ἐσωτε-
ρικῶν ἐμπαθῶν καταστάσεων θεωρεῖται προϋπόθεση γιά τήν ἀνιδιοτελή προσφο-
ρά «εἰς κοινήν τῶν ὀρθοδόξων ὠφέλειαν». Ὅτι καλό διαθέτει, τό θεωρεῖ χάρισμα 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος κρατᾶ γιά τόν ἑαυτό του τήν ἀναξιότητα. Ὁ ἀναγνώστης τῶν 
Διδαχῶν του θαυμάζει τή διπλή μορφή τῆς ταπείνωσης. Ἀφενός ἀποδίδει ὅλα τά 
χαρίσματα πού διαθέτει στό Θεό κι ἀφετέρου διακρίνεται γιά τήν αὐτομεμψία. 
Αὐτά ἀποτελοῦν βασικά γνωρίσματα τοῦ μοναχοῦ.

Ὁ ἅγιός μας διέθετε ἀποστολικό καί μαρτυρικό φρόνημα. Ὁ μοναχός ἀπαρ-
νεῖται τήν ἀνάπαυση καί τήν κοσμική δόξα πού συνδέεται μέ τόν πλοῦτο, τήν 
καταγωγή, τήν ὑψηλή κοινωνική θέση, κάθε μορφῆς ἐξουσία καί τήν κατά κόσμον 
ἐπιτυχία. Ἐπιλέγει τήν ἑκούσια πτωχεία, τή στέρηση, τήν κακουχία, τήν προσευχή, 
τήν ἡσυχία καί τήν ἄνευ ὅρων ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τήν ἀποστολική 
μωρία4. οὐδέποτε ἀφίσταται τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο ἔγινε μοναχός ἤ μοναχή. 
Τό βλέμμα εἶναι στραμμένο πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό φαίνεται συχνά σέ 
πολλά σημεῖα τῶν διδαχῶν τοῦ Πατροκοσμᾶ, ὅπου συνδέοντας τήν παρούσα μέ 
τή μέλλουσα ζωή λέγει, «νά περνᾶτε ἐδῶ καλά, εἰρηνικά, ἠγαπημένα καί εἰς αὐτήν 
τήν ματαίαν ζωήν, καί μετά ταῦτα νά πηγαίνετε εἰς τόν παράδεισον, εἰς τήν πατρί-
δα μας τήν ἀληθινήν, νά χαίρεσθε καί νά εὐφραίνεσθε, νά δοξάζετε, νά προσκυ-
νῆτε Πατέρα, ύἱόν και Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον»5.

Ἡ ἔντονη ἐσχατολογική προσδοκία πού βιώνεται ἀπό τόν μοναχό στόν ἱερό 
χῶρο τῆς λατρείας ἀλλά καί στή νυχθήμερη ζωή τοῦ μοναστηριοῦ, σχετικοποιεῖ 
τά ἐγκόσμια ἀγαθά καί φωτίζει θεοπρεπῶς τή μοναχική ζωή. 

3. Ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις ἐξόδου τοῦ μοναχοῦ στόν κόσμο 

Ὁ ἅγιός μας εἶχε σαφή ἐπίγνωση τῶν κινδύνων, στούς ὁποίους ἐκτίθεται ὁ μονα-
χός, ὅταν βρίσκεται ἔξω ἀπό τό μοναστήρι του, γι’αὐτό καί δίδασκε: «Καί καθώς 
εἶναι δύσκολον τό ἀρνί νά συναναστρέφεται μέ τόν λύκον καί νά μή φαγωθῆ ἤ τά 
λινόξυλα μέ τά κάρβουνα καί νά μήν καγοῦν, ἔτσι εἶναι δύσκολο ὁ καλόγερος νά 
συναναστρέφεται μέ γυναῖκες καί ἡ καλόγρια μέ ἄνδρες καί νά μή μολυνθοῦν καί 

3. Διδαχή Α2, ἔκδ. Ἰωάννου Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καί Βιογραφία, ἐκδ. 
Ἀκρίτας, Ἀθήνα7, 2007, σ. 56. 

4. «…ἡμεῖς μωροὶ διὰ χριστόν,… ἡμεῖς ἀσθενεῖς… ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, 
διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου 
ἐγενήθημεν». A΄Κορ. 4,9-13. 

5.  Ἐπισκόπου, Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐκδ. ςταυρός, Ἀθήνα 19816, 
σ.σ. 273.
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νά σκανταλισθοῦν. Μέ ἄλλον τρόπον δέν ἠμπορεῖ ὁ καλόγερος νά σωθῆ παρά 
μακριά, νά φεύγη τόν κόσμον». Καί καταλήγει: «Εἶναι κανένας καλόγερος ἐδῶ; 
Φύγε, καλόγερέ μου, πήγαινε εἰς τήν ἔρημον, ἄν θέλης νά σωθῆς»6. 

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὅμως, φαίνεται σάν νά παραβαίνει αὐτό πού ζητᾶ ἀπό τούς ἄλ-
λους, ἀφοῦ κι ἐκεῖνος ἐγκαταλείπει τήν ἡσυχαστική ζωή τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό κοι-
νόβιο τῆς ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου καί ἐξέρχεται στόν κόσμο. Ἀνακύπτει λοιπόν τό 
ἐρώτημα: Πῶς αἰτιολογεῖται ἡ δική του στάση; Μήπως ἀποτελεῖ ἐκχύλισμα ἀγάπης 
γιά τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν στόν κόσμο καί βαθειά ἔνδειξη κοινωνικῆς εὐθύνης; 

γιά νά ἔχουμε πειστική ἀπάντηση, ἄς ἀκούσουμε, τί λέει ὁ ἴδιος: «Μά θέλετε 
εἰπῆ: Καί ἐσύ καλόγερος εἶσαι, διατί συναναστρέφεσαι εἰς τόν κόσμον; Καί ἐγώ, 
ἀδελφοί μου, κακά τό κάμνω, μά, ἐπειδή τό γένος μας ἔπεσε εἰς ἀμάθειαν, εἶπα: Ἄς 
χάση ὁ χριστός μου ἐμένα, ἕνα πρόβατον, καί ἄς κερδίση τά ἄλλα. Ἴσως ἡ εὐσπλα-
χνία τοῦ Θεοῦ καί ἡ εὐχή σας σώση καί ἐμένα»7. 

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ μιμούμενος τόν χριστό θυσιάζεται γιά τή μεταμόρφω-
ση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι, ὁ Πατροκοσμᾶς ὁμιλοῦσε 
πάντοτε ὡς ὑποψήφιος μάρτυρας8, προσευχόταν γι’ αὐτό9 καί στό τέλος ἀξιώθηκε 
τοῦ μαρτυρίου τῆς πίστεως. διδάσκει: «Ἐγώ ἐδῶ πού περιπατῶ καί ἔχω τό κεφάλι 
μου μέσα εἰς τόν τροβᾶ, ἀνίσως καί περιπατοῦσα δι’ ἄσπρα, ἤθελα νά εἶμαι τρελλός 
καί ἀνόητος καί δέν μέ χρειάζονται, παιδιά μου. Ἀμή τί εἶναι ἡ πληρωμή μου; νά 
καθίσετε ἀπό πέντε-δέκα νά συνομιλήσετε αὐτά τά θεῖα νοήματα, νά τά βάλετε 
μέσα εἰς τήν καρδίαν σας διά νά σᾶς προξενήσουν τήν ζωήν τήν αἰώνιον. δέν εἶναι, 
ἀδελφοί μου, λόγια ἐδικά μου, δέν εἶναι λόγια τοῦ σοκακιοῦ αὐτά ὁπού σᾶς εἶπα, 
ἀλλά εἶναι λόγια τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐκβαλμένα ἀπό τήν Ἁγίαν γραφήν»10. 

Εἶναι ξεκάθαρο, ὅτι εἶχε βαθύ αἴσθημα κοινωνικῆς εὐθύνης καί δέν θεωροῦσε 
τόν ἑαυτό του αὐτόκλητο σωτήρα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως συμβαίνει μέ ὁρισμένους 
στίς μέρες μας. Ἔθετε τίς ταπεινές του δυνάμεις στήν ὑπηρεσία τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας ὡς ζωντανός φορέας ἁγιοπνευματικῶν χαρισμάτων. γι΄ αὐτό 
καί ἐρωτᾶ πνευματικούς, ἀρχιερεῖς, πατριάρχες καί ἀφοῦ ἐξασφαλίσει τή σύμφωνη 
γνώμη τους, ἀναχωρεῖ ἀπό το Ἅγιον Ὄρος11. Ἀλλά καί στά μέρη πού ἐπισκέπτο-

6. Διδαχή Β1,ἔκδ. Ἰωάννου Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καί Βιογραφία, ἐκδ. Ἀκρίτας, 
Ἀθήνα7, 2007, σ. 111.

7. Διδαχή Β1, Ἰ. Μενούνου, ὅπ.π., σ. 111. 
8. Διδαχή Α΄1, ἔκδ. Ἰω. Μενούνου, σ. 49. 
9. Διδαχή Α΄2, «Παρακαλῶ (τόν χριστό) νά μέ ἀξιώση νά χύσω τό αἷμα μου διά τήν ἀγάπην 

του, καθώς τό ἔχυσε καί αὐτός διά τήν ἀγάπην μου». Ἰ. Μενούνου, ὅπ.π., σ. 55-56· 61· 84. 
10. Διδαχή Α΄1, ἔκδ. Ἰω. Μενούνου, σ. 49
11. Βλ. Διδαχή Α΄2, Ἰω. Μενούνου, ὅπ. π., σ. 56. «ςτοχαζόμενος καί τήν ἀμάθειάν μου 

ἐσυμβουλεύτηκα τούς πνευματικούς μου πατέρας, ἀρχιερεῖς καί πατριάρχας, τούς ἐφανέρωσα 
τόν λογισμόν μου καί ὅλοι μέ ἐπαρακίνησαν νά τό κάμω, τέτοιον ἔργον καλόν καί ἅγιον εἶναι». 
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νταν, ζητοῦσε ἄδεια ἀπό τούς τοπικούς ἄρχοντες ἀλλά καί ἀπό τούς ἐπισκόπους ἤ 
τούς ἀνώτερους κληρικούς. 

Ὁπότε, ὁ μοναχός δικαιολογεῖται νά βρίσκεται ἐκτός τῆς μονῆς του, μόνον 
ὅταν ἔχει εὐλογία, ζητᾶ τή σύμφωνη γνώμη τῶν πνευματικῶν ἀλλά καί τῶν το-
πικῶν ποιμένων καί διαθέτει μαρτυρικό καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ὁ ἀληθινός 
μοναχός δέν ἀσκεῖται μόνο στήν ὑπακοή, τήν καθαρότητα τοῦ βίου καί τήν ἀκτη-
μοσύνη. Ἐμπειρικά καί χαρισματικά ἀποκτᾶ τή ἀρετή τῆς διάκρισης. Καταρχήν ὡς 
δυνατότητα ἀναγνώρισης τῶν θείων ἐνεργειῶν καί ἀπομάκρυνσης ἀπό τά ἐνεργή-
ματα τοῦ διαβόλου καί στή συνέχεια ὡς ποιμαντική μέθοδο καθοδήγησης ψυχῶν. 

4. Ἡ ἀπήχηση τοῦ κηρύγματος καί τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς του

Ἀπό ὅπου περνοῦσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἄφηνε φήμη ἀσκητοῦ καί ἁγίου ἀνδρός. Τόν 
ἐκτιμοῦσαν ἀκόμη καί οἱ ἀλλόθρησκοι Τοῦρκοι. ςέ Ἐπιστολή του πρός τόν ἀδελφό 
του Ἱερομόναχο χρύσανθο, ςχολάρχη στή νάξο, γράφει ὁ ἴδιος τά ἑξῆς: «…Τόσον 
δέ μόνον λέγω σοι, διά νά δοξάσῃς τόν Κύριον καί νά χαρῇς, ὅτι γίνεται ἀρκετή με-
τάνοια εἰς τούς ἀδελφούς. Ἕως τριάκοντα ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα σχολεῖα Ἑλλη-
νικά ἐποίησα, διακόσια διά κοινά γράμματα τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί τόν λόγον 
μου βεβαιοῦντος διά τινων ἐπακολουθησάντων σημείων. Πλήν δόξα τῷ λέγοντι, ἡ 
γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί μέ ἀγαπῶσι καί 
ἕνας μέ μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μέ ἀγαπῶσι καί ἕνας ὄχι τόσον. Χιλιάδες Ἑβραῖοι θέ-
λουν τόν θάνατόν μου καί ἕνας ὄχι»12.

ςε ἐνθυμήσεις τῶν κατοίκων τῶν Βελεγράδων πού ἔχουν διασωθεῖ, γράφεται 
ὅτι τό 1777, «εἰς τάς εἴκοσι δύο τοῦ Αὐγούστου μηνός, ἐπέρασεν ἕνας ἀσκητής καί 
ἁγιώτατος ἄνθρωπος, εἰς ὅλα τά μέρη εἰς γραικίαν καί Ἀρβανιτίαν· ἦλθεν καί ἐδῶ 
εἰς τά Βελεγράδια καί μᾶς ἐδίδασκεν ἅγια λόγια καί ἐθαύμαζαν οἱ χριστιανοί»13. 
Ὁ ἀσκητικός τρόπος ζωῆς του, ἡ καθαρότητα τοῦ βίου του καί ἡ ἀκτημοσύνη του 
φαίνονται σε πολλά σημεῖα τῶν διδαχῶν του. Ταυτόχρονα ἔδιδε τή μαρτυρία τῆς 
πίστεως καί στήν καθημερινή του ἀναστροφή.

Ὁ ἀληθινός μοναχός δίδει τή μαρτυρία τῆς πίστεως ἐνώπιον δυναστῶν, βασι-
λέων καί ἀρχόντων καί διατηρεῖ τόν ἀσκητικό τρόπο ζωῆς, ἔστω κι ἄν βρίσκεται 
σέ κοσμικό περιβάλλον. Ἀπευθυνόμενος ὁ ἅγιος Κοσμᾶς πρός τούς χριστιανούς 
πού ζοῦσαν στόν κόσμο, προτείνει ὡς ρυθμιστικό μέσο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, α) 
τόν χρυσό κανόνα τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς καί μάλιστα καταρχήν στήν ἀρνητι-
κή καί στή συνέχεια στήν θετική του διατύπωση, καί β) τή μονολόγιστη νοερά 

12. Ἐπισκόπου, Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, σ. 317-318. 
13. Π.Β.Πάσχου, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1993, σ. 194. 
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προσευχή. Θεωρεῖ, ὅτι ἄν οἱ ὑπόλοιπες διδαχές του λησμονηθοῦν, τουλάχιστον 
θά ἐνθυμοῦνται οἱ ἀκροατές του δύο πράγματα. «Τό πρῶτον εἶναι ἐτοῦτο: “ ὅ σύ 
μισεῖς ἑτέρῳ μή ποιήσης”, ὁπού θέλει νά εἰπῆ: ἐκεῖνο πού ἐσύ μισᾶς καί δέν θέλεις 
νά σοῦ τό κάμη ἄλλος, καί μήτε ἐσύ νά τό κάμης εἰς ἄλλον, ἐκεῖνο πάλιν ὁπού 
θέλεις καί ἀγαπᾶς νά κάμη ἄλλος εἰς τοῦ λόγου σου. ἐκεῖνο κάμε καί ἐσύ εἰς τόν 
ἄλλον»14. Καί τό δεύτερο: «… νά πάρετε ὅλοι ἕνα κομπολόγιον… νά ἔχει τριαντα-
τρία σπυριά καί νά προσεύχεσθε· νά λέγητε τό “Κύριε Ἰησοῦ χριστέ, ύἱέ καί λόγε 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διά τῆς Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων ἐλέησόν με τόν 
ἁμαρτωλόν καί ἀνάξιον δοῦλον σου”»15. Ἡ ἐσωτερική πνευματική καλλιέργεια δέν 
καθιστᾶ ἐγωκεντρικό τόν ἄνθρωπο ἀλλά πλατύνει τήν καρδιά του καί τόν στρέφει 
φιλάδελφα στό συνάνθρωπο. 

5. Δείγματα κοινωνικῆς διδασκαλίας 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀσχολήθηκε μέ ὅλα σχεδόν τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν 
τήν κοινωνία σέ κάθε ἐποχή. Μέ τή δέσμη τοῦ ἐσωτερικοῦ φωτός τῆς διάκρισης 
ἔγινε σπουδαῖος ἀνατόμος τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας. ςτίς Διδαχές του 
ἀναφέρεται στήν κοινωνική δικαιοσύνη, στή δίκαιη φορολογία, στήν ἑνότητα τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους καί τήν ἀποφυγή τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, στήν ἀξία τῆς τίμιας 
ἐργασίας, στίς οἰκογενειακές σχέσεις καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, στήν ἀπο-
φυγή τῆς πολυτέλειας16, στό σεβασμό τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, στήν παιδαγωγία 
τῆς κτίσεως, τή φροντίδα τῶν δένδρων, στήν ὀλιγάρκεια, ἀλλά καί στήν ἵδρυση 
κοινωφελῶν ἔργων καί μάλιστα σχολείων. Μέ τό ἁγιοπνευματικό του κήρυγμα 
καταπολέμησε τό φαινόμενο τῆς ληστείας καί εἰσηγήθηκε γιά τήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ τήν ἀρχή «τῆς μή βίας». Θά ἀναφερθοῦμε ἐνδεικτικά σέ ἕνα 
ἀπό αὐτά. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δέν ἀποτρέπει ἁπλῶς τήν ἀδικία ἀλλά μέ ἄμεσο τρόπο 
ζητᾶ τήν ἀποκατάστασή της ἀκόμη καί κατά τήν ὥρα τῆς διδαχῆς του. διδάσκει: 
«Ὅποιος θέλει νά δώση τό ἄδικον ὀπίσω, ἄς σηκωθῆ νά μοῦ τό εἰπῆ, νά βάλω τούς 
χριστιανούς νά τόν συγχωρήσωσιν…». Καί ἀπευθυνόμενος στό λαό λέει: «ςᾶς 
παρακαλῶ, χριστιανοί μου, νά εἰπῆτε καί δι’ ἐκείνους ὁποῦ ἤθελον δώσει τά ἄδικα 
ὀπίσω, τρεῖς φοράς: ὁ Θεός συγχωρήσοι καί ἐλεήσοι αὐτούς»17. δέν μένει ὅμως ὡς 
ἐδῶ, προχωρεῖ ἀκόμη περισσότερο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀδικίας: «Ἐσύ πάλιν 
ὁπού ἀδίκησες τούς ἀδελφούς σου καί ἤκουσες ὁπού εἶπα νά σέ συγχωρέσουν, μή 

14. Ἰω. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ἐκδ. Τῆνος, σ. 173. 
15. Ἐπισκόπου, Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐκδ. ςταυρός, Ἀθήνα 19816, 

σ. 289. 
16. Διδαχές, ἔκδ. Ἰ. Μενούνου, ὅ.π., σ. 143. 
17. Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου ν. Καντιώτου, ὅ.π. σ.177. 
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χαίρεσαι, ἀλλά μάλιστα νά κλαῖς καί νά θρηνῆς, διατί ἡ συγχώρησίς σου ἔγινε φω-
τιά εἰς τό κεφάλι σου, ἀνίσως καί δέν ἐπιστρέψης τό ἄδικον ὀπίσω, νά κλαύσης, νά 
παρακαλέσης νά σέ συγχωρέσουν ἐκεῖνοι ὁπού τούς ἀδίκησες». Καί καταλήγει μέ 
ἀφοπλιστικό, ἀπόλυτο καί παραδειγματικό τρόπο: «Ὅλοι οἱ πνευματικοί, πατριάρ-
χαι, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ὅλος ὁ κόσμος νά σέ συγχωρέση, ἀσυγχώρητος εἶσαι. Ἀμή 
ποῖος ἔχει τήν ἐξουσίαν νά σέ συγχωρέση; Ἐκεῖνος ὁπού τόν ἀδίκησες»18.

Ὕστερα ἀπό ὅσα ἐκτέθηκαν γίνεται φανερό, τό πόσο μεγάλη σπουδαιότητα ἔχει 
γιά τήν ἀναγέννηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν ἡ ὕπαρξη ἀληθινῶν 
μοναχῶν μέ ἀποστολικό φρόνημα, ἀσκητικό βίο, ἐκκλησιαστική συνείδηση καί 
γνήσιο πόθο γιά τή σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 

18. Διδαχές, ἔκδ. Ἰ. Μενούνου, ὅ.π., σ. 226-227. 



Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤωΛΟΣ  
ωΣ ΝΗΠΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, Καθηγουμένου τῆς 
Ἱ.Μ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (1714-1779) θεωρεῖται ὡς ὁ μεγαλύτερος ἱεραπόστο-
λος κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Τὸ ἔργο ποὺ ἐπετέλεσε εἶναι ὄντως 
θαυμαστό. ςύμφωνα μὲ τὸν εἰδικὸ ἐρευνητὴ τοῦ ἔργου του, Ἰωάννη Μενοῦνο, μέ-
σα σὲ 16 χρόνια ἵδρυσε 200 σχολεῖα. Ἔκανε τέσσερεις μεγάλες ἱεραποστολικὲς 
περιοδεῖες (δύο πρὶν τὰ Ὀρλωφικά, ποὺ συνέβησαν τὸ 1770, καὶ ἄλλες δύο ὕστε-
ρα), κατὰ τὶς ὁποῖες διέτρεξε ὁλόκληρο τὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ὁ λαὸς τὸν δέχθη-
κε μὲ μεγάλο ἐνθουσιασμό. ςτὰ κηρύγματά του μαζεύονταν χιλιάδες ἄνθρωποι. 
Τὸν ἀκολουθοῦσαν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ κατὰ ἑκατοντάδες καὶ μαζί τους σαράντα 
μὲ πενήντα ἱερεῖς. Ὅταν ἔμπαινε σὲ χωριὰ καὶ πόλεις χτυποῦσαν χαρμόσυνα οἱ 
καμπάνες καὶ ἔβγαιναν γιὰ νὰ τὸν προϋπαντήσουν λαϊκοὶ καὶ κληρικοί. Ἡ δρα-
στηριότητά του ἦταν ἐκπληκτικὴ καὶ πολὺ καρποφόρα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ 
γένος μας. Ὅμως πολλοὶ ἀγνοοῦν ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἦταν ἕνας ταυτόχρονα καὶ 
μεγάλος νηπτικὸς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ θεία Πρόνοια προετοίμαζε τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ γιὰ νὰ τὸν κάνει «σκεῦος ἐκλο-
γῆς»1, ὥστε νὰ δώσει τὴν αὐθεντικὴ μαρτυρία Ἰησοῦ χριστοῦ στὴν ἐποχή του. δὲν 
ἦταν αὐτόκλητος στὴν διακονία τῆς ἱεραποστολῆς, ἀλλὰ καὶ οὔτε χωρὶς τὰ ἀπα-
ραίτητα ἐφόδια. Ἦταν Θεόκλητος καὶ ἕτοιμος γιὰ τὴν διακονία αὐτή. Ὁ λόγος τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου, «μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος»2, 
ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος, τὸν «ἔτρωγεν μέσα εἰς τὴν καρδίαν τόσους χρόνους, ὡσὰν 
τὸ σκουλήκι ὅπου τρώγει τὸ ξύλον»3. Ὅταν ἦρθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου μποροῦ-
σε νὰ ἀναλάβει αὐτὴν τὴν διακονία, γιατὶ προηγουμένως εἶχε ζήσει καὶ ἀφομοιώ-
σει τὴν ἡσυχαστικὴ νηπτικὴ παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὅπως τονίζει ὁ ἴδιος, 
«ἐκάθισα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος δεκαεπτὰ χρόνους καὶ ἔκλαια διὰ τὲς ἁμαρτίες μου»4.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς μεταβαίνει στὸ Ἅγιον Ὄρος στὴν ἡλικία τῶν 20 χρόνων γιὰ 
νὰ φοιτήσει στὴν περίφημη τότε Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου σὲ πλησίον της λόφο, καὶ στὴν συνέχεια γίνεται μοναχὸς 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου. Ὅλα αὐτὰ τὰ δεκαεπτὰ χρόνια ποὺ ἔζησε ὁ Ἅγιος στὸ 

1. Πράξ. 9,15.
2. Α΄ Κορ. 10,24.
3. Ἰωάννου Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Διδαχές, διδαχὴ Α1, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 72004, 

σ. 23 (στὸ ἑξῆς: Ἰω. Μενούνου).
4. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Α1, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 23.
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Ἅγιον Ὄρος μέσα στὴν ὑπακοή, τὴν νηστεία, τὴν ἀγρυπνία, τὴν ἄσκηση, τὴν ἡσυ-
χία, τὴν νήψη καὶ τὴν προσευχὴ τὸν κατέστησαν δοχεῖο τῆς θείας χάριτος. Εἶχε 
λάβει πείρα τοῦ ἀγώνα κατὰ τῶν παθῶν καὶ διὰ τῆς νήψεως ἔφθασε σὲ ἀπάθεια. γι’ 
αὐτὸ ἦταν ἱκανὸς νὰ μπορεῖ νὰ διδάσκει καὶ τοὺς ἄλλους ὡς ἔμπειρος ὁδηγὸς στὸν 
ἀόρατο πόλεμο. Εἶχε καθαριστεῖ πρῶτα αὐτός, γι’ αὐτὸ μποροῦσε νὰ καθαρίσει 
καὶ ἄλλους, εἶχε φωτιστεῖ πρῶτα αὐτός, γι’ αὐτὸ μποροῦσε νὰ φωτίσει καὶ ἄλλους. 
Ὅπως γράφει καὶ ὁ Ἅγιος γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα 
καθάραι· γενέσθαι φῶς, καὶ φωτίσαι· ἁγιασθῆναι καὶ ἁγιάσαι»5.

ςτὶς μακρὲς Ἀκολουθίες, ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ κελλί του, ἀδολεσχοῦσε μὲ τὴν μο-
νολόγιστη εὐχή, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ χριστέ, ἐλέησόν με». Μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ θείου 
Ὀνόματος τηροῦσε τὸν νοῦ του καὶ ἔδιωχνε κάθε ἐνάντιο καὶ πονηρὸ λογισμό. 
Ἐπιμένοντας σὲ αὐτὴν τὴν νηπτικὴ ἐργασία μὲ πνεῦμα μετανοίας καὶ αὐτομεμψίας 
προσείλκυε τὴν θεία χάρη καὶ ἑνωνόταν ὁ νοῦς μὲ τὴν καρδία του. Ἡ ἕνωση τοῦ 
νοῦ μὲ τὴν καρδία εἶναι πολὺ προσφιλὴς καὶ ἐπιθυμητὴ κατάσταση σὲ αὐτοὺς ποὺ 
ἀσκοῦνται στὴν εὐχή. Ὅταν ὁ νοῦς ἑνωθεῖ μὲ τὴν καρδία, ἀμέσως διώκεται κάθε 
πνευματικὸ σκότος ποὺ κυριεύει τὴν ψυχή. Ὅλος ὁ ἄνθρωπος τότε, ὡς μία ἑνιαία 
ψυχοσωματικὴ ὀντότητα, ἀπολαμβάνει τὴν εἰρήνη, τὴν χαρά, τὴν γλυκύτητα τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος· ὁ νοῦς καθαρίζεται καὶ φωτίζεται. 

Εἶχε γευθεῖ καὶ εἶχε χορτάσει ὁ ἴδιος αὐτὴν τὴν γλυκύτητα τῆς θείας χάριτος 
μέσω τῆς νοερᾶς προσευχῆς, γι’ αὐτὸ στὰ κηρύγματά του ἔξω στὸν κόσμο σύστηνε 
τὴν ἄσκηση τῆς νοερᾶς προσευχῆς σὲ ὅλους τοὺς χριστιανούς. γιὰ διδακτικοὺς 
ὅμως λόγους ὁ Ἅγιος πολλὲς φορὲς δὲν περιορίζεται στὴν συντομότερη κλασι-
κὴ μορφή της, ἀλλὰ τὴν ἐπεκτείνει συμπεριλαμβάνοντας τὴν Θεοτόκο καὶ τοὺς 
Ἁγίους. «νὰ μὴ σᾶς λείπη ποτὲ ἐτούτη ἡ προσευχή: “Κύριε Ἰησοῦ χριστέ, ύἱὲ καὶ 
λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων ἐλέησόν 
με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ ἀνάξιον δοῦλόν σου”. Αὐτό, ἀδελφοί μου, πάντοτε νὰ τὸ 
λέγετε καὶ μὲ τὸ στόμα σας καὶ μὲ τὸν νοῦ σας καὶ ἡμέραν καὶ νύκτα, ὅπου καὶ ἂν 
εἶστε, ἢ τρῶτε ἢ περιπατεῖτε ἢ δουλεύετε ἢ κάθεσθε, αὐτὸ πάντα νὰ μελετᾶτε»6.

Μάλιστα σὲ πολλὲς περιπτώσεις τοὺς σύστηνε νὰ κάνουν τὴν προσευχὴ αὐτὴ 
μὲ τὸ λεγόμενο «σταυρωτὸ κομποσχοίνι», δηλαδὴ ὅπως κάνουν οἱ μοναχοὶ τὸν 
κανόνα τους. «νὰ ἔχῃ τὸ κομπολόγι ἑκατὸν τρία σπυριά, καὶ νὰ τὸ κρατῆτε μὲ 
τὸ ἀριστερὸν χέρι, καὶ μὲ τὸ δεξιὸν νὰ σμίγῃς τὰ τρία σου δάκτυλα, νὰ κάνῃς 
τὸν σταυρόν σου καὶ νὰ λέγῃς: Κύριε Ἰησοῦ χριστέ, ύἱὲ καὶ λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος, διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ 
ἀνάξιον δοῦλόν σου»7. Θεμελίωνε μάλιστα καὶ θεολογικὰ τὴν ἄσκηση τῆς νοερᾶς 

5. Ἁγίου γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 2, 71, Ἀπολογητικὸς τῆς εἰς Πόντον φυγῆς, PG 35, 480A.
6. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Α2, Ἰω. Μενούνου, σ. 83.
7. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Ε, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 190.
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προσευχῆς: «Μέσα εἰς τὸ “Κύριε Ἰησοῦ χριστὲ”, ἔλεγε, θεωρεῖται ἡ ἁγία Τριάς, ὁ 
Θεός, ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ χριστοῦ μας, ἡ δέσποινά μας ἡ Θεοτόκος καὶ 
πάντες οἱ Ἅγιοι»8. 

Εἶχε λάβει ὁ ἴδιος πείρα τῶν καρπῶν τῆς νηπτικῆς προσευχῆς καὶ ἰδιαίτερα 
τῆς χαρᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἐκ τῶν πρώτων καρπῶν. Αὐτὴ ἡ χαρὰ μεταμορφώνει τὸν 
ἄνθρωπο καὶ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά. «Καρδίας εὐφραινομένης πρόσωπον θάλ-
λει»9. Ὁ ἴδιος ἦταν χαριέστατος στὴν ὄψη του, γιατὶ εἶχε αἰσθητὰ τὴν χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος στὴν καρδιά του. Ὁ Ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749-1809), 
ὁ ὁποῖος χρημάτισε Ἔφορος τῆς Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας εἶχε γνωρίσει προσωπικὰ 
τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, τὸν ἀπόφοιτο τῆς Ἀθωνιάδος, γι’ αὐτὸ γράφει σχετικά: «Ἦτον ἡ 
διδαχή του, καθὼς ἡμεῖς αὐτήκοοι αὐτῆς ἐγενόμεθα, ἁπλουστάτη, ὡσὰν ἐκείνη 
τῶν Ἁλιέων· ἦτον γαλήνιος καὶ ἡσύχιος, ὁποὺ ἐφαίνετο καθολικὰ νὰ εἶναι γεμάτη 
ἀπὸ τὴν χαρὰν τοῦ ἱλαροῦ καὶ ἡσύχου Ἁγίου Πνεύματος… Ὁ Θεὸς ἐβεβαίωνε τὰ 
λόγια του μὲ σημεῖα καὶ θαύματα»10. νὰ ἐπισημάνουμε ἐδῶ καὶ τὴν διάκριση τῶν 
τότε Βατοπαιδινῶν καὶ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι δίνουν τὸ λειτούργημα τοῦ 
Ἐφόρου τῆς πολυπληθοῦς Ἀθωνιάδος, ποὺ τότε ἀριθμοῦσε πέραν τῶν διακοσίων 
μαθητῶν, στὸν ἡσυχαστὴ νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, τὸν ἐραστὴ τῆς νοερᾶς προ-
σευχῆς. Ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Ἅγιος νικόδημος ὑπακούει καὶ 
ἀναλαμβάνει αὐτὸ τὸ διακόνημα, τὸ ὁποῖο εἶχε σίγουρα πολλοὺς περισπασμοὺς 
καὶ μέριμνες. Βλέπουμε δηλαδὴ καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου νικοδήμου, ὅπως καὶ 
στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, νὰ συνδυάζεται καὶ νὰ ἐφαρμόζεται στὸν καλύτερο βαθμὸ ἡ 
νήψη μὲ τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν ἱεραποστολή.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς γνώριζε ἐκ πείρας καὶ τὸν τελικὸ καρπὸ τῆς εὐχῆς, ποὺ εἶναι 
ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς ποὺ ἀσκεῖ τὴν νοερὰ προσευχὴ μὲ ἐπιμέλεια, 
ἐπιμονὴ καὶ καθοδήγηση πνευματικοῦ θὰ ἐπιτύχει τὴν σωτηρία του. γι’ αὐτὸ πρό-
τεινε τὴν ἄσκηση αὐτῆς τῆς προσευχῆς. «Αὐτὸ σᾶς ὠφελεῖ κατὰ πολλά· καὶ ἐδῶ 
σᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ κάθε κακὸν καὶ ἐκεῖ σᾶς λυτρώνει ἀπὸ τὴν αἰώνιον Κόλασιν 
καὶ σᾶς ἀξιώνει καὶ πηγαίνετε εἰς τὸν Παράδεισον, εἰς τὴν αἰώνιον πατρίδα μας»11.

Ἦταν φιλακόλουθος καὶ συνιστοῦσε τὴν τακτικὴ ἐξομολόγηση, τὴν συχνὴ 
συμμετοχὴ τῶν πιστῶν, μετὰ ἀπὸ συνεχὴ πνευματικὸ ἀγώνα καὶ προετοιμασία 
στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Προέτρεπε στὴν αὐστηρὴ τήρηση τοῦ ἐκ-
κλησιαστικοῦ τυπικοῦ, ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν πνευματικὴ ἰσορροπία στὴν ζωὴ τῆς 
Ἐκκλησίας. Εἶχε ἀσκητικὸ φρόνημα, δουλαγωγοῦσε τὴν σάρκα γιὰ νὰ μὴν φανεῖ ὁ 

8. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Ε, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 190.
9. Παροιμ. 15,13.
10. Ἁγίου νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς Νεομαρτύρων, ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 

1989, σ. 733.
11. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Α2, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 83.
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ἴδιος ἀδόκιμος12, ὅπως ἔγραφε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἔλεγε ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες 
«μᾶς ἔγραψαν διὰ νὰ νηστεύωμεν, νὰ νεκρώνωμεν τὰ πάθη, νὰ ταπεινώνωμεν τὴν 
σάρκα, τὸ σῶμα, ὁποὺ εἶναι ἕνας λύκος, ἕνα γουρούνι, ἕνα θηρίον, ἕνα λεοντάρι»13. 
Ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ «ἐγὼ τώρα ἠμπορῶ νὰ ζήσω μὲ ἑκατὸ δράμια ψωμί»14. Βλέπουμε 
τὴν ἄκρα ἄσκησή του. Ἡ νηστεία καὶ ἡ ἀγρυπνία, ἡ προσευχὴ εἶναι οἱ παράγοντες 
ἀποκτήσεως καὶ διατηρήσεως τῶν θείων χαρισμάτων. Ψάλλουμε στὰ τροπάρια 
τῶν Ὁσίων «νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ οὐράνια χαρίσματα λαβών».

Ἦταν ἕνας ἐμπειρικὸς θεολόγος, κατ’ ἐξοχὴν νηπτικὸς διδάσκαλος τῆς Ἐκκλη-
σίας. δὲν ὁμιλοῦσε διανοητικὰ περὶ τοῦ δόγματος τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλὰ ἔδινε 
στοὺς ἀκροατές του τὸν τρόπο νὰ βιώσουν τὴν Ἁγία Τριάδα μέσω τῆς ἐξομολο-
γήσεως καὶ τῆς θείας Κοινωνίας. «Εἶναι καὶ ἄλλος τρόπος νὰ καταλάβετε διὰ τὴν 
παναγίαν Τριάδα. Πῶς; νὰ ἐξομολογηθῆτε παστρικὰ καὶ καλά, νὰ μεταλάβετε τὰ 
Ἄχραντα Μυστήρια μὲ φόβον, μὲ τρόμον καὶ μὲ εὐλάβειαν καὶ τότες νὰ σᾶς φω-
τίσῃ ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος νὰ καταλάβετε· διατὶ μὲ διδασκαλίαν δὲν 
ἠμπορεῖτε νὰ καταλάβετε»15. 

ςὲ κάθε διδαχή του ὁ Ἅγιος ἀναφέρεται στὴν μετάνοια, ἡ ὁποία εἶναι μία 
ἐσωτερικὴ νηπτικὴ ἐργασία. Ἡ προσευχὴ μετανοίας μὲ συναίσθηση τῆς ἁμαρτω-
λότητος καὶ μὲ βαθιὰ αὐτομεμψία τὸν ὁδήγησαν στὴν ἀπόκτηση ἑνός μονίμου 
ταπεινοῦ φρονήματος. δὲν ταπεινολογοῦσε, εἶχε «ἐγκομβωθεῖ τὴν ταπεινοφρο-
σύνην»16. Ἔλεγε: «Εἶμαι καὶ ἐγώ, ἀδελφοί μου, ἄνθρωπος ἁμαρτωλός, χειρότερος 
ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον· εἶμαι ὅμως δοῦλος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. Ὄχι πὼς εἶμαι 
ἐγὼ ἄξιος νὰ λέγωμαι δοῦλος Του, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ χριστός μου μὲ καταδέχεται νὰ 
ὀνομάζωμε δοῦλος του διὰ τὴν μεγάλην Του εὐσπλαγχνίαν»17. «Εἶστε τέκνα καὶ 
θυγατέρες τοῦ χριστοῦ μας, καὶ ὄχι μόνον δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ σᾶς διδάξω, ἀλλὰ 
μήτε τὰ ποδάρια νὰ σᾶς φιλήσω»18.

Προτρέπει τοὺς χριστιανοὺς σὲ καθαρὰ ἐξομολόγηση. γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ὅμως 
αὐτὴ τοὺς συμβουλεύει νὰ προσέχουν τὰ ἑξῆς τέσσερα βασικὰ σημεῖα: «Ὅταν θέ-
λετε νὰ ἐξομολογᾶσθε τὸ πρῶτον θεμέλιον εἶναι νὰ συγχωρᾶτε τὸν ἐχθρόν σας», 
«δεύτερον νὰ εὑρίσκετε πνευματικὸν καλόν, γραμματισμένον, σοφόν, ἐνάρετον, 
εὐλαβῆ νὰ ἐξομολογᾶσθε καὶ νὰ εἰπῆς ὅλα σου τὰ ἁμαρτήματα», «τρίτον, ὡσὰν 
ἐξομολογηθῆς θὲ νὰ σὲ ἐρωτήσῃ ὁ πνευματικός, διατί, παιδί μου, νὰ κάμῃς αὐτὰ 
τὰ ἁμαρτήματα; Ἐσὺ νὰ προσέχης νὰ μὴ κατηγορήσης ἄλλον, ἀλλὰ τοῦ λόγου σου 

12. Bλ. Α΄ Κορ. 9,27.
13.. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ γ, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 147.
14. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ γ, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 147.
15. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Α1, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 26.
16. Βλ. Α΄ Πέτρ. 5,5.
17. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Α2, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π. σ. 58.
18. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Α1, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 22.
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καὶ νὰ εἰπῇς: Αὐτὰ τὰ ἔκαμα ἀπὸ τὸ κακόν μου κεφάλι, ἀπὸ τὴν κακήν μου προαί-
ρεσιν» καὶ «τέταρτον, ὅταν σὲ δώση ἄδειαν ὁ πνευματικός σου καὶ ἀναχωρήσης, 
νὰ ἀποφασίσης μὲ στερεὰν γνώμην, μὲ στερεὰν ἀπόφασιν, καλύτερα νὰ χύσης 
τὸ αἷμα σου, μὰ ἄλλην φορὰν ἁμαρτίαν νὰ μὴ κάμης»19. Ἡ καθαρὴ ἐξομολόγηση 
εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα ὅσων ἀσκοῦνται στὴν νήψη, ἰδίως τῶν ἡσυχαστῶν. Ὁ ἴδιος ὡς 
ἡσυχαστής, προτείνει νὰ ἐξομολογοῦνται οἱ πιστοὶ κάθε μέρα, γίνεται ὅμως καὶ 
πιὸ συγκαταβατικός. «Καὶ ἂν ἠμπορῆτε νὰ ἐξομολογᾶσθε κάθε ἡμέραν, καλὸν καὶ 
ἅγιον εἶναι. Εἰδὲ καὶ δὲν ἠμπορῆτε καθ’ ἡμέραν, ἂς εἶναι μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα 
καὶ μία φορὰ τὸν μῆνα ἢ τὸ ὀλιγώτερον τέσσαρες φορὲς τὸν χρόνον»20.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀναλώθηκε στὴν διακονία τοῦ πλησίον, στὸ ἔργο τῆς ἱεραπο-
στολῆς. οἱ τέσσερις περιοδεῖες του διήρκησαν δεκαεννέα ἔτη. Ἦρθε ἀντιμέτωπος 
μὲ μυρίους κινδύνους ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ Τούρκους, Ἑβραίους, Βενετούς, ψευ-
δαδέλφους. δὲν πτοήθηκε, δὲν δειλίασε στὸ νὰ κηρύττει τὸν λόγο τῆς ἀληθείας, 
τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου πρὸς σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του. Τελικὰ αὐτὸς ὁ λόγος 
τοῦ στοίχισε καὶ τὴν ζωή του. Ἔδωσε τὴν αὐθεντικὴ μαρτυρία, ἔγινε ἕνας μάρτυ-
ρας τοῦ χριστοῦ. Ἡ ἐσωτερικὴ νηπτικὴ κατάστασή του ἀποτελοῦσε ἕνα ἐχέγγυο 
ὅτι ἦταν ἕτοιμος νὰ δεχθεῖ καὶ τὸ μαρτύριο. γι’ αὐτό, ἂν καὶ γνώριζε ὅτι σὲ λίγο 
οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Κοὺρτ Πασᾶ θὰ τὸν σκότωναν, αὐτὸς ἦταν εἰρηνικὸς καὶ μὲ 
χαρὰ πήγαινε πρὸς τὸν θάνατο.

Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς δὲν ἦταν ἕνας κοινωνικὸς ἐργάτης. Ἦταν μὲν ἱεραποστό-
λος, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἔβλεπε τὸν ἑαυτό του κυρίως ὡς καλόγερο, ὡς μοναχό. ςυνέχεια 
τονίζει στὶς διδαχές του ὅτι εἶναι «καλόγερος» καὶ καυχᾶται γι’ αὐτό. Τὴν μονα-
χικὴ πολιτεία τὴν βιώνει καὶ τὴν παρουσιάζει ὡς ἀγγελική21. Εἶναι ἕνας γνήσιος 
φορέας τῆς νηπτικῆς παραδόσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους. γνώριζε ἐκ πείρας ὅτι μὲ τὴν 
νήψη καὶ ἡσυχία ἐπιτυγχάνεται ἡ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. δὲν θεωροῦσε 
τὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς ὑψηλότερο ἀπὸ τὴν νηπτικὴ ζωὴ τοῦ μοναχοῦ. ςυμφω-
νοῦσε ἀπόλυτα μὲ τὴν θέση τοῦ Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ ςύρου: «Προτίμησε τὴν ἀργία 
τῆς ἡσυχίας ἀπὸ τὸ νὰ χορτάσεις πεινασμένους στὸν κόσμο καὶ νὰ ἐπιστρέψεις 
πολλὰ ἔθνη στὴν λατρεία τοῦ Θεοῦ· γιατὶ εἶναι καλύτερο γιὰ σένα νὰ ἐλευθερώ-
σεις τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, παρὰ νὰ ἐλευθερώσεις δούλους 
ἀπὸ τὴν δουλεία»22. Ὁ ἴδιος γιὰ τὴν ἀποστολή του, παρόλο ποὺ ἔχει πάρει εὐλογία 
ἀπὸ τοὺς πνευματικούς του γέροντες, ἀπὸ Ἀρχιερεῖς καὶ τὸν ἴδιο οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη ςωφρόνιο23, ὁμολογεῖ ὅτι βρίσκεται ἐν κινδύνῳ. λέει γιὰ τὸν ἑαυτό του 
σὲ μία διδαχή: «Καὶ ἐσὺ καλόγερος εἶσαι, διατί συναναστρέφεσαι εἰς τὸν κόσμον; 

19.. Βλ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ γ, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σσ. 141-144.
20. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ γ, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 144-145.
21. Βλ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Β1, Ἰω. Μενούνου, σ. 110.
22. Βλ. Ἰωακεὶμ ςπετσιέρη, Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Ἀθῆναι 1895, σ. 93.
23. Βλ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Α1, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 23-24.
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Καὶ ἐγώ, ἀδελφοί μου, κακὰ τὸ κάμνω, μά, ἐπειδὴ τὸ γένος μας ἔπεσε εἰς ἀμάθειαν, 
εἶπα: Ἂς χάση ὁ χριστός μου ἐμένα, ἕνα πρόβατον, καὶ ἂς κερδίση τὰ ἄλλα. Ἴσως ἡ 
εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ εὐχή σας σώση καὶ ἐμένα»24.

Βλέπουμε δηλαδή, πόσο ἐπισφαλὲς καὶ ριψοκίνδυνο εἶναι τὸ ὑψηλὸ ἔργο τοῦ 
ἱεραποστόλου, ἂν δὲν στηρίζεται στὴν ἐξάρτηση, τὴν πνευματικὴ ἀναφορὰ καὶ 
στὴν νήψη. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐμεγαλούργησε ὡς ἱεραπόστολος, για-
τὶ ἦταν νηπτικὸς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐμπειρία τῆς νηπτικῆς παραδόσεως 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἐξασφάλισε ὄχι μόνο τὴν σωτηρία του, τὸ μαρτύριό του, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἐπιτυχῆ ἱεραποστολικὴ δράση. Εὐχόμεθα καὶ ὅσοι σήμερα ἀναλαμβάνουν 
ὁποιοδήποτε ἱεραποστολικὸ ἔργο νὰ στηρίζονται πάνω στὰ γερὰ θεμέλια τῆς νη-
πτικῆς ζωῆς. Ὅμως καὶ γενικὰ γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος «μεριμνᾶ καὶ 
τυρβάζει περὶ πολλῶν»25 καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἕνα ἄκρατο ἀκτιβισμὸ σὲ ὅποια 
ἡλικία καὶ κοινωνικὸ στρῶμα καὶ ἂν ἀνήκει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βιώνει τελικὰ τὸ 
ἄγχος, τὴν σύγχυση, τὴν μοναξιά, τὸν ἀποπροσανατολισμὸ ἀπὸ τὸ νόημα καὶ τὸν 
σκοπὸ τῆς ζωῆς του, ἡ νήψη, ἡ νοερὰ ἐργασία καὶ προσευχή, εἶναι ὁ μοναδικὸς 
τρόπος γιὰ νὰ βρεῖ τὸν ἀληθινὸ δρόμο ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσει στὸ πλήρωμα τῆς 
θείας ζωῆς καὶ τῆς ἀληθινῆς εὐτυχίας.

24. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διδαχὴ Β1, Ἰω. Μενούνου, ὅ.π., σ. 111.
25. Βλ. Λουκ. 10,41.
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Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης
Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.,

Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Η μορφή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

ο ιερομόναχος και ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779) υπήρξε ο «κα-
τεξοχήν λαϊκός διδάσκαλος της Τουρκοκρατίας»1. Αναδείχθηκε σε φωτιστή του 
γένους, κατέστη εθνομάρτυρας και, μετά το μαρτύριό του, Άγιος της Εκκλησίας 
μας2. Έζησε και έδρασε σε μια κρίσιμη εποχή για την Εκκλησία και το γένος, κατά 
την οποία, στην ύπαιθρο χώρα, επικρατούσε, εν πολλοίς, αμάθεια και καθυστέρη-
ση, ενώ οι ομαδικοί εξισλαμισμοί γίνονταν ολοένα και πιο συχνοί3. 

Με το έργο του για τη διάσωση και την ενίσχυση της ορθόδοξης πίστης, που 
κινδύνευε, τη διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας, την ίδρυση και λειτουργία σχο-
λείων, την προστασία και τη μόρφωση του παιδιού και την εξύψωση της κοινω-
νικής θέσης της γυναίκας, βοήθησε ουσιαστικά στην ανάπλαση της ελληνικής 
κοινωνίας του 18ου αιώνα. 

ο Ηπειρώτης λόγιος και διδάσκαλος του γένους Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-
1829), που γνώρισε τη δράση του Πατροκοσμά, τον θεωρούσε «ως τον πρώτον και 
μέγαν ευεργέτην του Έθνους, διότι η θεία και αποτελεσματική διδαχή του, ου μόνον 
την κακοήθειαν, την δεισιδαιμονίαν, την πολυτέλειαν και άλλα επιβλαβή ελαττώ-
ματα των ομογενών κατήργησεν, αλλά το μέγιστον και ουσιωδέστερον αυτού έργον 
υπήρξεν η από εκείνης της εποχής σύστασις και επομένως αύξησις των απανταχού 

1. Κ. Θ. δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Από τις πρώτες ρίζες ώς την εποχή 
μας, όγδοη έκδοση, Ίκαρος, Αθήνα 1987, σ. 128. 

2. για τη βιογραφία του βλ., μεταξύ άλλων, και α) νικόδημος Αγιορείτης, Νέον Μαρτυρολόγιον, 
ήτοι μαρτύρια των νεοφανών μαρτύρων των μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά 
διαφόρους καιρούς και τόπους μαρτυρησάντων, Ενετίησιν 1799 (γ΄ έκδ., επιστασία Π. Β. Πάσχου), 
εκδ. Αστήρ, Αθήναι 1961 και β) ςάπφειρος χριστοδουλίδης, Βίος και ακολουθία πατρός ημών 
Κοσμά του ιερομάρτυρος και ισαποστόλου ψαλλομένη κατά την κδ΄ Αυγούστου μηνός, Βενετία 
1814 (α΄ έκδοση). 

3. για τους εκούσιους ομαδικούς, αλλά και τους βίαιους εξισλαμισμούς, βλ. σχετικά: 
α) ςπυρίδωνος Π. Αραβαντινού, Ιστορία Αλή Πασά του Τεπελενλή, Συγγραφείσα επί τη 
βάσει ανεκδότου έργου του Παναγιώτου Αραβαντινού, εν Αθήναις 1895, σσ. 29-30, β) Φάνης 
Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 1940, σσ. 12-16, γ) γεώργιος Βαλέτας, Ο αρματωμένος 
λόγος, Οι αντιστασιακές διδαχές του Νεκτάριου Τέρπου βγαλμένες στα 1730, Εισαγωγή - Εκλογές, 
εκδ. «Πηγής», Αθήνα 1971, σσ. 7-9. 



ο ΑγΙος ΚοςΜΑς ο ΑΙΤωλος ως ΠΑΙδΑγωγος 61

σχολείων»4. δίκαια λοιπόν θεωρήθηκε και ως «ο μεγαλύτερος παιδαγωγός των εκ-
βαρβαρωμένων απ’ τη σκλαβιά και τις πιέσεις Ελλήνων των δυτικών περιοχών»5. 
Η γενικότερη εθνική δράση του έχει επίσης κορυφαία σημασία, καθώς συντέλεσε 
καθοριστικά στην προετοιμασία της Επανάστασης του 18216. 

Η περίπτωση της προσωπικότητας και της δράσης του Κοσμά του Αιτωλού 
συνδυάζει με χαρακτηριστικό και μοναδικό τρόπο τον διαφωτισμό και την ανα-
γκαιότητα της Παιδείας με την ορθόδοξη θρησκεία και τον εθνικό αγώνα, όπως 
έχει επισημάνει εύστοχα ο λίνος Πολίτης: «Ο Κοσμάς συνδυάζει σε μια υψηλή σύν-
θεση το πνεύμα του διαφωτισμού και της παιδείας με τη θρησκευτική πίστη και 
την εθνική συνείδηση. Στο δρόμο για την αφύπνιση του γένους μπορεί να θεωρηθεί 
πρόδρομος, όπως και ο Ρήγας. Είχαν και το ίδιο τέλος […]»7. 

Η συνολική δράση του Πατροκοσμά έχει κορυφαία εθνική σημασία, καθώς 
μεσοπρόθεσμα συντέλεσε καθοριστικά στην προετοιμασία της Επανάστασης του 
18218. 

ο Κοσμάς ο Αιτωλός υπήρξε ένας πρωτεργάτης κληρικός, από εκείνους που 
εργάστηκαν άοκνα και αποκλειστικά για το φωτισμό του απλού λαού και πλήθυνε 
τη χορεία των εκπροσώπων της Εκκλησίας μας, η οποία, όπως παρατηρεί ο κα-
θηγητής Μ. γ. Μερακλής9, διαφοροποίησε τον νεοελληνικό διαφωτισμό από την 
αντίστοιχη πνευματική κίνηση της Ευρώπης. 

Η πρωτοφανής για την εποχή του δραστηριότητα τού Πατροκοσμά έχει γίνει 
αντικείμενο μελέτης από πολλές πλευρές10, έχει επισημανθεί η διαχρονικότητα 

4. χριστόφορου Περραιβού, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φερραίου του Θετταλού, 
εν Αθήναις 1860, σ. 55.

5. Παναγιώτης Φ. χριστόπουλος, Τα λείψανα και το μοναστήρι Κοσμά του Αιτωλού, Αθήνα 
1987, σ. 9.

6. για την πνευματική προετοιμασία της Επανάστασης του 1821 βλ. την πολύ ενδιαφέρουσα 
μελέτη του Ηρακλή Εμμ. Καλλέργη, «Παιδεία και Εθνεγερσία», Φιλολογικά Ανάλεκτα, εκδ. Περί 
τεχνών, Πάτρα 2002, σσ. 37-56, όπου και διεξοδική βιβλιογραφία.

7. λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τέταρτη έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1985, σ. 94. Βλ. επίσης την πρόσφατη ενδιαφέρουσα μελέτη της ςοφίας 
Ηλιάδου-Τάχου, «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικές με την πνευματική συγκρότηση του 
Κοσμά του Αιτωλού: Πρωτοπόρος μιας καθολικής παιδείας των ορθοδόξων ή εκπρόσωπος ενός 
εκδυτικισμένου διαφωτισμού;», Ο λαϊκός αναγεννητής Κοσμάς ο Αιτωλός, Πανεπιστήμιο δυτικής 
Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Φλώρινα 2010, σσ. 22-54. 

8. για την πνευματική προετοιμασία της Επανάστασης του 1821 βλ. την πολύ ενδιαφέρουσα 
μελέτη του Ηρακλή Εμμ. Καλλέργη, «Παιδεία και Εθνεγερσία», Φιλολογικά Ανάλεκτα, εκδ. Περί 
Τεχνών, Πάτρα 2002, σσ. 37-56, όπου και διεξοδική βιβλιογραφία.

9. για τον ιδιαίτερο και ουσιαστικό ρόλο της Εκκλησίας στην υπόθεση του νεοελληνικού 
διαφωτισμού βλ. Μιχαήλ γ. Μερακλής, «Η Εκκλησία», Λαϊκός Πολιτισμός και Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2007, σσ. 73-98. 

10. Βλ. για παράδειγμα την ιδιαίτερα χρήσιμη βιβλιογραφία που έχει συγκεντρώσει ο Κώστας 
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του ιεραποστολικού έργου του11 και αυξάνεται ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και για τη 
μελέτη του ευρύτερα παιδαγωγικού έργου του12. 

Η κηρυγματική διδασκαλία του

Τα κηρύγματά του Αγίου Κοσμά έχουν αποτυπωθεί στις διδαχές του 13, τις οποίες 
τεκμηρίωνε με χωρία από την Αγία γραφή και πατερικά και αγιογραφικά κείμενα. 
Τα κείμενα των διδαχών καταγράφηκαν από πιστούς μαθητές και ακολούθους 
του (διδασκάλους, ιερείς, μοναχούς) πιθανότατα λίγο μετά την εκφώνησή τους, 

ςαρδελής, Αναλυτική βιβλιογραφία Κοσμά του Αιτωλού 1765-1973, δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1974, με τον αριθμό των συμπεριλαμβανόμενων λημμάτων 
να ανέρχεται μέχρι τότε σε 945. 

11. χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, «διαχρονικά μηνύματα από τη ζωή και το έργο του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού», Παιδαγωγικά Μελετήματα, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 120-134. 

12. Βλ. σχετικά: α) Κ. ς. Κώνστας, «ο πάτερ Κοσμάς ως παιδαγωγός 1714-1779», Ρουμελιώτικο 
ημερολόγιο, τόμ. 1 (1957), σσ. 49-71, β) Αναστάσιος χ. Τσιάρας, Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας μεγάλος 
δάσκαλος του Γένους μας, Παιδαγωγική θεώρηση του έργου του, Ιωάννινα 1964, γ) Ιωάννης 
Πάλλης, «ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως ιεραπόστολος και παιδαγωγός του γένους», Κοινωνία, 
24 (1981), σ. 165-175, δ) γεώργιος χρ. Ευθυμίου, «Η μέριμνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
διά τα σχολεία και τα γράμματα εις την Ήπειρον», Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Επιστημονικού 
Συνεδρίου Βόρειος Ήπειρος – Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Κόνιτσα, 22-24 Αυγούστου 1987), Αθήναι 
1988, σσ. 529-543, ε) Ιωάννης ζούμας, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός περί Παιδείας, Άμφισσα 1990, 
στ) γεώργιος ς. Κρουσταλάκης, «Η Παιδαγωγική των διδαχών του Αγίου Κοσμά», Πρακτικά 
Δ΄ Επιστημονικού Συνεδρίου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προσφορά στην Εκκλησία και το Γένος, 
ράχη Πιερίας 2001, σσ. 31-40, ζ) Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Παιδεία και Γλώσσα στον Άγιο Κοσμά 
τον Αιτωλό, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ςχολή Επιστημών της Αγωγής, 
Παιδαγωγικό Τμήμα νηπιαγωγών, Ιωάννινα 2001 [Εκδόθηκε από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, 
Άγιον Όρος 2004, σελ. 584. οι παραπομπές εφεξής γίνονται στην έκδοση αυτή], η) Καλλιρρόη 
Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα από τις Διδαχές 
του, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, θ) δήμητρα χ. Μαρκάκη, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ως 
παιδαγωγός, Μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική 
ςχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2010, ι) γ. Βλάχος, «Το 
παιδαγωγικό έργο του Κοσμά του Αιτωλού (1714-1779)», Εκκλησιαστικός Φάρος, τεύχ. 93 
(2011), σσ. 42-53 και ια) Κωνσταντίνος δ. Μαλαφάντης, Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Δάσκαλος του 
λαού και φωτιστής του Γένους. η κηρυγματική διδασκαλία ως αναπαραστατική, μεταμορφωτική 
και επικοινωνιακή εμπειρία, εκδ. γρηγόρη, Αθήνα 2013. 

13. οι διδαχές περιλαμβάνουν το κήρυγμα του Πατροκοσμά και συμπυκνώνουν όλη τη 
διδασκαλία του, η οποία διαπνέεται από την πατερική παράδοση. Το φιλολογικό είδος και το 
πρόβλημα των διδαχών εξέτασε διεξοδικά ο Ιωάννης Β. Μενούνος στη μνημονευμένη διατριβή 
του. ο συστηματικός και υποδειγματικός αυτός μελετητής διακρίνει πέντε τύπους διδαχών 
(συνολικά 26 κείμενα) των τελευταίων ετών της δράσης του. Βλ. σχετικά Ιωάννης Β. Μενούνος, 
Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., σσ. 35-36. 
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αν και πολλοί τις είχαν ακούσει επανειλημμένα, ώστε να έχουν ήδη αποτυπωθεί 
στη μνήμη τους. ο Κοσμάς δεν έγραφε τις διδαχές του. Προτιμούσε την άμεση 
προφορική επικοινωνία με τους ακροατές του, ίσως και γιατί δεν διακινδύνευε να 
υπάρχουν γραπτές αποδείξεις των λόγων του, που θα μπορούσαν να δημιουργή-
σουν προβλήματα στον ίδιο και στους πιστούς14. 

Έχει επισημανθεί η σοβαρή θεολογική κατάρτισή του, που συνδυαζόταν ιδανι-
κά με τις ικανότητες του ιεροκήρυκα και του λαϊκού διδασκάλου: «Ο άγιος Κοσμάς 
ήταν ένας δάσκαλος που εκλαΐκευε τις μεγάλες θεολογικές έννοιες και με απλά λό-
για και παραδείγματα τις έκανε προσιτές στο απλοϊκό και βασανισμένο ακροατήριό 
του»15. 

Περιόδευε με βάση τις ανάγκες του ελληνισμού σε κάθε περιοχή και ιδιαίτερα 
σε πόλεις και χωριά, όπου οι εξωμοσίες ήταν συστηματικές, όπως στις ορεινές πε-
ριοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Κήρυττε τις ηθικές αρχές του ιερού Ευαγ-
γελίου, την αγάπη, ομόνοια, ολιγάρκεια, αφιλοκέρδεια, φιλανθρωπία, σεβασμό, 
κοινωνική δικαιοσύνη, κατανομή των κοινωνικών βαρών, περίθαλψη των φτωχών 
ανθρώπων και των ορφανών παιδιών, την εξάλειψη της βίας, της ληστείας και της 
αυτοδικίας, τη σημασία της εργασίας, την αξία του συζυγικού βίου κ.ά. Επέβαλλε 
στους ακροατές του να μην εργάζονται την Κυριακή, αλλά να εκκλησιάζονται 
και να κάνουν φιλάνθρωπες πράξεις, που θα ωφελούσαν την ψυχή τους, γεγονός 
που συχνά εξόργιζε τους πλούσιους κτηματίες, οι οποίοι έφταναν στο σημείο να 
ζητούν από τον εκάστοτε Τούρκο διοικητή της περιοχής την εκδίωξή του. Όμως 
αυτός δεν λογάριαζε τους κινδύνους. Αεικίνητος, ακούραστος στρατοκόπος πε-
ριόδευε συνεχώς μέρα και νύχτα χωρίς ανάπαυση, επικοινωνώντας με θαυμαστή 
αμεσότητα με τη λαϊκή ψυχή. χριστιανοί και Τούρκοι τον σέβονταν και άκουγαν 
με κατάνυξη τις συμβουλές του. Πενήντα ιερείς και μοναχοί τον συνόδευαν πά-
ντοτε στις περιοδείες του και χιλιάδες πιστών συνέρρεαν από παντού για να τον 
ακούσουν. Εκείνος, φωτισμένος ρήτορας, τους γοήτευε, τόνωνε το θρησκευτικό 
και πατριωτικό τους συναίσθημα με τις προφητείες του για το «ποθούμενον» και 
έτσι τους συσπείρωνε16. 

για να είναι περισσότερο κατανοητός από το λαό, ο Πατροκοσμάς μεταχειριζό-
ταν την απλή, λαϊκή γλώσσα17. ο Μενούνος αποφαίνεται ότι «η γλώσσα που μετα-

14. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., σσ. 61-68.
15. χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, «διαχρονικά μηνύματα από τη ζωή και το έργο του Αγίου 

Κοσμά του Αιτωλού», Παιδαγωγικά Μελετήματα, ό.π., σ. 124. 
16. για τις προφητείες του Πατροκοσμά βλ., μεταξύ άλλων, και α) Παναγιώτης Μ. ςωτήρχος, 

Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και άλλων Αγίων Πατέρων, εκδ. Παρουσία, Αθήνα 
2000 και β) Ευθυμίας Μοναχής, Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα στην ιστορία, 
έκδοσις Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Αθήναι 2004. 

17. Βλ. σχετικά Αρχιμ. ςωφρονίου Παπακυριακού, Συμβολή εις τον βίον Κοσμά του Αιτωλού, 
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χειριζόταν ο Κοσμάς στις διδαχές του ήταν η λεγόμενη “απλοελληνική” ή, ακριβέ-
στερα, η ομιλουμένη, η “δημοτική” της εποχής ανάμεικτη με λόγια στοιχεία παρμένα 
κυρίως από την εκκλησιαστική παράδοση»18. ς’ αυτό συνηγορούν και όλοι σχεδόν 
οι μελετητές του Πατροκοσμά19. ο καθηγητής δημήτριος Μπαλάνος γράφει ότι 
ο Κοσμάς ο Αιτωλός μιλούσε «με λόγια εμπνευσμένα εις γλώσσαν καθαράν δημο-
τικήν»20. 

ςτις διδαχές του ο Πατροκοσμάς αξιοποιούσε παραδείγματα από τη ζωή των 
Αγίων, τα οποία παρέβαλε με τον καθημερινό βίο και τις εμπειρίες των ακροατών 
του21. Η ρητορική του διακρινόταν για το συναισθηματισμό, την ευχέρεια, τη σα-
φήνεια και ελκυστικότητα του λόγου, την ετοιμότητά του στην εξεύρεση κατάλ-
ληλων λεκτικών σχημάτων και εικόνων, παρομοιώσεων, ερωτήσεων, αντιθέσεων, 
αλλά και την παρατηρητικότητά του και την ικανότητά του να κατανοεί πρόσωπα, 
πράγματα και καταστάσεις22. Άλλωστε η εκκλησιαστική Παιδεία του Κοσμά και 
η βαθιά απήχηση των λόγων του στο λαό, πιστοποιούν ότι αυτή την άμεση και 
οικεία γλώσσα μεταχειριζόταν για να απευθύνεται στο ποίμνιό του.

ςε κάθε χωριό από το οποίο περνούσε παρέμενε δύο ημέρες, κάνοντας το πρώ-
το κήρυγμα το βράδυ της άφιξής του, το δεύτερο το επόμενο πρωί και το τρίτο το 
βράδυ της ίδιας μέρας. ς’ αυτές τις τρεις διδαχές συγκεφαλαίωνε τις βασικές αλή-
θειες της χριστιανικής διδασκαλίας, υποδεικνύοντας με κατανοητά παραδείγματα 
τις πρακτικές που απαιτεί η αλήθεια της Εκκλησίας στον καθημερινό βίο23. 

Το κήρυγμα του Πατροκοσμά εντάσσεται στο πλαίσιο του λογοτεχνικού εί-
δους των «διδαχών», όπως οι εκκλησιαστικές ομιλίες, σε απλούστερη γλώσσα 
και ύφος, του δαμασκηνού ςτουδίτη (Θησαυρός, 1561), του Κερκυραίου Αλεξίου 
ραρτούρου (Διδαχές, 1560) και του Πατριάρχη Μελετίου Πηγά (1549-1601), ο 
οποίος, ως προς το ύφος του κηρύγματος, μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος του 
Αγίου Κοσμά24. ς’ αυτούς πρέπει να προστεθούν ο Όσιος νικάνωρ, με δράση στη 

ό.π. σ. 6. Πρβλ. Μάρκος Α. γκιόλιας, Κοσμάς Αιτωλός, ό.π., σ. 283, όπου επισημαίνεται ότι: «οι 
διδαχές του αντιπροσωπεύουν το λαϊκό προφορικό λόγο του καιρού του». Βλ. επίσης Ιωάννης 
Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., σσ. 303-309.

18. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., σ. 80. 
19. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., σ. 76.
20. δημήτριος ς. Μπαλάνος, «Η εκκλησιαστική ρητορική από των χρόνων της δουλείας», 

Νέα Εστία, τεύχ. 373 (χριστούγεννα 1942), σ. 10. 
21. χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, «διαχρονικά μηνύματα από τη ζωή και το έργο του Αγίου 

Κοσμά του Αιτωλού», Παιδαγωγικά Μελετήματα, ό.π., σ. 124. 
22. Κ. ς. Κώνστας, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σ. 76. 
23. χρήστος γιανναράς, Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα, εκδ. δόμος, Αθήνα 1999, 

σ. 174.
24. Κωνσταντίνος Κούρκουλας, η θεωρία του κηρύγματος κατά τους χρόνους της 

Τουρκοκρατίας, διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι 1957, σ. 20. 
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δυτική Μακεδονία, ο Άγιος διονύσιος του ολύμπου, καθώς και ο Άγιος Θεωνάς, 
που υπήρξε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης25.

Πρότυπα της διδασκαλίας του για το αγκάλιασμα του λαού ο Πατροκοσμάς εί-
χε ασφαλώς τον Φραγκίσκο ςκούφο (1644-1697), τον Ηλία Μηνιάτη (1669-1714) 
και τον Βικέντιο δαμοδό (1700-1752), το γλωσσικό κήρυγμα των οποίων αποτε-
λούσε παράδοση, την οποία ακολούθησε και ο νεότερος του Κοσμά νικηφόρος 
Θεοτόκης (1730-1800)26. 

Η αξιοποίηση μεθόδων και διδακτικών του αρχών, που έχουν πλέον υιοθε-
τηθεί από τη νεότερη Παιδαγωγική, τον καθιερώνει ως έναν εξαίρετο εμπειρικό 
παιδαγωγό και έναν από τους μεγαλύτερους διδασκάλους της εποχής. 

ο καθηγητής γεώργιος Κρουσταλάκης προσδιόρισε τα στοιχεία που απαρτί-
ζουν το παιδαγωγικό σύστημα των Διδαχών του Κοσμά του Αιτωλού. Αυτά είναι: 
α) η θεωρία του, που είχε φιλοσοφική, ανθρωπολογική και κοσμολογική βάση, 
β) η μεθοδολογία του, δηλαδή τα μέσα, οι τρόποι και οι μέθοδοι της αγωγής του 
παιδιού και των ανθρώπων γενικότερα και γ) η λειτουργικότητα των τριών παρα-
γόντων του συστήματος της αγωγής του, δηλαδή της Εκκλησίας, της οικογένειας 
και του σχολείου27. 

ο Άγιος Κοσμάς αντιπαραθέτει στην ανθρωποκεντρική Παιδαγωγική της δύ-
σης το ιερό Ευαγγέλιο, τα πρότυπα των Αγίων, τους πνευματικούς αγώνες των 
Πατέρων της Εκκλησίας, τις αγιοπνευματικές εμπειρίες της ορθόδοξης πίστης και 
οργανώνει ένα πρότυπο «Θεανθρωποκεντρικής αγωγής», από το οποίο ξεκινάει 
η ελληνική, ορθόδοξη χριστιανική Παιδαγωγική. Αυτή η Παιδαγωγική ήταν θε-
μελιωμένη στην ορθόδοξη ανθρωπολογία και κοσμολογία και χρησιμοποιούσε 
ως μέσον αγωγής και ηθικής ανάπτυξης του ανθρώπου το ιερό Ευαγγέλιο, τον 
χριστιανικό τρόπο ζωής και τη διδαχή28. 

Η πορεία της διδασκαλίας του Πατροκοσμά έχει όλα τα χαρακτηριστικά της 
μεθοδικής διδασκαλίας29. οι διδαχές του δεν είναι απλή συσσώρευση συμβου-
λών και γεγονότων, αλλά υπάρχει σ’ αυτές ένα προκαθορισμένο σχέδιο με αρχή, 
μέση και τέλος30. Η διδασκαλία του χαρακτηριζόταν από σαφήνεια στη μορφή 

25. ςταύρος Ε. Καμαρούδης, «Η γλώσσα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (1714-1779)», Ο 
λαϊκός αναγεννητής Κοσμάς ο Αιτωλός, Πανεπιστήμιο δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα 
δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Φλώρινα 2010, σ. 146. 

26. Βλ. σχετικά α) Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, ό.π., σ. 367 
και β) Πρωτοπρεσβύτερος γεώργιος δ. Μεταλληνός, «Κοσμάς ο Αιτωλός», Εγκυκλοπαίδεια 
Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμ. 35, Εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα 1989, σ. 247. 

27. γεώργιος ς. Κρουσταλάκης, «Η Παιδαγωγική των διδαχών του Αγίου Κοσμά», ό.π., σ. 32. 
28. γεώργιος ς. Κρουσταλάκης, «Η Παιδαγωγική των διδαχών του Αγίου Κοσμά», ό.π., σσ. 

32-33. 
29. Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Παιδεία και Γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό.π., σ. 138. 
30. Κ. ς. Κώνστας, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σ. 90. 
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και μεθοδικότητα στην ανάπτυξή της. Ακολουθούσε μια κλιμακωτή πορεία, ανα-
πτύσσοντας τα σημεία εκείνα που ο ίδιος θεωρούσε σημαντικά, προσθέτοντας 
χαρακτηριστικές εμφατικές λεπτομέρειες, για να διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον 
των ακροατών και να μην κουράζει με τον μονόλογο, ενώ η πρωτοτυπία, η ελευ-
θερία στις ενέργειες και η προσωπική σφραγίδα στο ύφος των διδαχών του τον 
αναδεικνύουν σε διδάσκαλο − δημιουργό31. 

ο Πατροκοσμάς προσδιόριζε κάθε φορά τη μορφή της διδαχής του, ανάλογα 
με τους σκοπούς του, αλλά και τις ανάγκες των ακροατών του. για να προσαρ-
μόζει κάθε φορά το λόγο του στις ανάγκες και τις δυνατότητες του ακροατηρίου 
του, ώστε να μην αποβεί ο λόγος αυτός άκαιρος, μάταιος ή ακατανόητος, ο Άγιος 
Κοσμάς συνήθιζε να «εξετάζει» τους ακροατές του: «Πρέπον και εύλογον είναι, 
αδελφοί μου, ένας διδάσκαλος όταν θέλη να διδάξη να εξετάζη πρώτον τι ακροατάς 
έχει, ομοίως και οι ακροαταί να εξετάζουν τι διδάσκαλος είναι»32. Η τακτική αυτή 
του Πατροκοσμά αποτελεί και βασική απαίτηση της σύγχρονης Παιδαγωγικής33. 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι διδακτικές αρχές που εφάρμοζε ο Πατρο-
κοσμάς στη διδασκαλία του, όπως τις συνόψισε με επιτυχία η Μαρία Μαμασούλα 
στη διδακτορική διατριβή της34: 

Το παιδί βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της διδασκαλίας αυτής. ο ίδιος 
πρώτος αναγνώρισε την ιδιαιτερότητά του και έλαβε υπόψη του τα ξεχωριστά 
στοιχεία της ατομικότητάς του, τις ανάγκες, τις κλίσεις και τις ικανότητές του. 
ο Πατροκοσμάς δόμησε τη διδασκαλία του με βάση την αρχή της συνολικότη-
τας και πάντοτε ολοκλήρωνε το διδακτικό του έργο σε ένα ενιαίο νοηματικό και 
ψυχολογικό πλαίσιο. Αξιοποιούσε τις δυνατότητες της διαλεκτικής – μαιευτικής 
μεθόδου, που πρώτος εφάρμοσε ο ςωκράτης, για να προτρέπει τους ακροατές 
του στην αναζήτηση και συνειδητοποίηση της γνώσης και έτσι να επιτυγχάνει την 
αυτενέργειά τους στην ανακάλυψη της αλήθειας. 

ςυχνά μεταχειριζόταν την ερωτηματική μορφή διδασκαλίας, η οποία συνέβα-
λε στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στην καλύτερη κατανόηση των 
διδασκόμενων θεμάτων. Άλλοτε μεταχειριζόταν τη διηγηματική μορφή διδασκα-
λίας, που μολονότι στηρίζεται στον μονόλογο, είναι κατάλληλη στη διέγερση του 
συναισθήματος, στην εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων, ιστορι-
κών γεγονότων και ηθικών παραδειγμάτων. 

Αξιοποιούσε τη σύγκριση, με τη συγκριτική μελέτη καταστάσεων και προσώ-

31. Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Παιδεία και Γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό.π., σσ. 138-142. 
32. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 115.
33. χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, «διαχρονικά μηνύματα από τη ζωή και το έργο του Αγίου 

Κοσμά του Αιτωλού», Παιδαγωγικά Μελετήματα, ό.π., σ. 126. 
34. Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Παιδεία και Γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό.π., σσ. 143-

162, όπου και η απαραίτητη τεκμηρίωση με παιδαγωγική βιβλιογραφία. 
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πων, για να αναδείξει σημεία σύγκλισης ή απόκλισης, συμφωνίας ή ασυμφωνίας 
λόγων και έργων και να προβάλει ηθικά παραδείγματα στους ακροατές του. Εφάρ-
μοζε στη διδασκαλία του τη μορφή της προσφοράς, ή τη μέθοδο της διαλέξεως 
ή παραδόσεως, αξιοποιώντας ουσιαστικά και δημιουργικά τις προϋπάρχουσες 
εμπειρίες των ακροατών του, τους οποίους καθοδηγούσε έτσι στην ανακάλυψη 
της αλήθειας και τη δημιουργική μάθηση. 

Η μέθοδος της δημιουργικής μάθησης και η αρχή της δημιουργικότητας, που 
εφάρμοζε ο Πατροκοσμάς, εξασφάλιζε στους ακροατές – μαθητές του ελευθερία, 
αυτοπεποίθηση, δυνατότητα αυτενέργειας και ανακάλυψης της γνώσης, γιατί 
απώτερος στόχος του ήταν να τους καταστήσει αυτοδύναμους και αυτάρκεις, ικα-
νούς να συλλογίζονται από μόνοι τους, όταν ο ίδιος δεν θα ήταν πια κοντά τους. 

ςυναφώς μεταχειριζόταν στη διδασκαλία του την αρχή της εγγύτητας στη 
ζωή και την αρχή του βιώματος, προβάλλοντας το σχολείο ως οδηγό στη ζωή 
των υπόδουλων, για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και αδιεξόδων, 
αλλά και αναλύοντας τα αδιέξοδα της καθημερινότητας, ώστε οι ακροατές του να 
μπορούν να κάνουν τους συσχετισμούς και να προβαίνουν από μόνοι τους στην 
επίλυσή τους. 

ςτη διδασκαλία και την κατανόηση εννοιών, διαδικασιών, αιτίων και γεγονό-
των ο Πατροκοσμάς χρησιμοποιούσε άλλοτε την επαγωγική μέθοδο, δηλαδή από 
το ειδικό μέρος στη γενίκευση και τον κανόνα και άλλοτε, με βάση την απαγωγι-
κή μέθοδο, ξεκινούσε από ένα γενικό θέμα ή μια κατάσταση για να καθοδηγήσει 
τους ακροατές του στη συνειδητοποίησή του και την εξαγωγή έγκυρων συμπερα-
σμάτων. 

ςυνήθως ακολουθούσε τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, προσφέροντας 
και τις απαραίτητες γνώσεις στο απαίδευτο, συνήθως, ακροατήριό του, που συμ-
μετείχε ενεργητικά. ο ίδιος παρουσίαζε το θέμα του αξιοποιώντας ένα παράδειγμα 
από την Αγία γραφή ή μια Παραβολή, την οποία στη συνέχεια ανέλυε χρησιμο-
ποιώντας διάφορα παραδείγματα και εικόνες. 

ςτηριζόταν κυρίως στην αρχή της εποπτείας και του εποπτικού παραδείγμα-
τος, βασική προϋπόθεση για τη βαθύτερη και ουσιαστική κατανόηση θεμάτων, 
καταστάσεων και αντικειμένων της διδασκαλίας. Όταν μάλιστα η ανάγκη το απαι-
τούσε ο Πατροκοσμάς, με βάση την αρχή της επαναλήψεως, δοκίμαζε την άσκηση 
και την αφομοίωση των διδασκόμενων. ςυχνά στο κηρυγματικό του έργο επανα-
λάμβανε με συντομία ό,τι είχε διδάξει τις προηγούμενες ημέρες, αφενός για την 
καλύτερη εμπέδωσή τους, αφετέρου για την τυχόν απουσία μερικών ακροατών 
από το προηγούμενο κήρυγμά του. 

χρησιμοποιούσε μονόλογο και διάλογο, συχνά υπέβαλε και ερωτήσεις, με τις 
οποίες επιχειρούσε μια προσχεδιασμένη και σκόπιμη καθοδήγηση του ακροατη-
ρίου του, για την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας του, ενώ με τον διδακτικό 
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διάλογο, που ο ίδιος προκαλούσε, διευκόλυνε την επικοινωνία του με τους πι-
στούς και την ενεργητική ακρόαση35. 

Το ενδιαφέρον του για τα παιδιά

Το παιδί με τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά ανάγεται στο επίκεντρο του κοινωνι-
κού, του παιδαγωγικού και του διδακτικού ενδιαφέροντος. δεν είναι η «μικρογρα-
φία» του μελλοντικού ενήλικου, αλλά μια αναγνωρισμένη, ιδιαίτερη και δυναμική 
ύπαρξη, που εξελίσσεται και καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στην κοινωνία36.

Η απαράμιλλη αγάπη και μέριμνα του Αγίου Κοσμά για τα παιδιά, παρώθησε 
ορισμένους μελετητές του να τον παραβάλουν με τον Rousseau (1712-1778) και 
τον Pestalozzi (1746-1827)37. Όμως ο Πατροκοσμάς, «ο σπουδαιότερος εκπρόσω-
πος του ελληνικού Διαφωτισμού», κηρύττοντας και διδάσκοντας πολύ μακριά, «σε 
μια χώρα απαιδεύτων και σκλάβων», σύμφωνα με την εύστοχη διατύπωση του 
καθηγητή της Θεολογίας Ηρακλή ρεράκη, «τοποθετείται τελείως διαφορετικά απέ-
ναντι στο κλάμα του παιδιού»38. 

Αυτό είναι βέβαια απόλυτα κατανοητό. Το κήρυγμα του Πατροκοσμά, που στη-
ρίζεται σε χριστιανικές και ηθικές αρχές, χαρακτηρίζεται από παιδοκεντρικό κί-
νητρο. Άλλωστε είναι γνωστά από την Καινή διαθήκη η αγάπη και το ενδιαφέρον 
για το παιδί και την ανατροφή του, που μας άφησε ως παρακαταθήκη, μεταξύ των 
άλλων, ο ιδρυτής του χριστιανισμού, ο ίδιος ο Ιησούς χριστός. 

ο Άγιος Κοσμάς μιλούσε γι’ αυτήν την αγάπη του για τα παιδιά και στις διδα-
χές του, δηλώνοντας πως ήταν έμφυτη: «Έχω ένα φυσικόν ιδίωμα εγώ: από μικρόν 
παιδίον οπού ήμουνα αγαπούσα τα μικρά παιδιά και όταν βλέπω κανένα παιδίον 
με φαίνεται να ανοίξω την καρδίαν μου να το βάλω μέσα. Ανίσως και θέλετε να με 
σκλαβώσετε, δεν ημπορείτε με άλλον τρόπον, παρά αν θέλετε να μου χαρίσετε τα 
παιδιά σας»39. 

ο Πατροκοσμάς απέδιδε συνακόλουθα θεμελιώδη σημασία στο μυστήριο του 
Βαπτίσματος. Πάνω από τέσσερις χιλιάδες κολυμβήθρες κατασκεύασε με χρήματα 
πλουσίων, για να μπορούν να βαπτίζονται τα φτωχά Ελληνόπουλα40: «Καλύτερα, 

35. Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, Ιερουργός του λόγου και της πράξης, Αγρίνιο 
2001, σ. 142.

36. Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Παιδεία και Γλώσσα στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό.π., σσ. 143-144.
37. Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, Ιερουργός το υ λόγου και της πράξης, ό.π., σ. 129.
38. Ηρακλής Μ. ρεράκης, Ο “άλλος” στο ελληνικό σχολείο, Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική 

θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 200-201. 
39. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 141. 
40. Βλ. σχετικά νικοδήμου του Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ό.π., σ. 232 και Φάνης 

Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σ. 39. 
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αδελφέ μου, να θανατώσης εκατό ανθρώπους βαπτισμένους παρά να αφήσης ένα 
παιδίον αβάπτιστον να αποθάνη»41. 

Παρέβαλλε τον παιδαγωγικό ρόλο των γονέων με το δέντρο, τα κλαδιά, τις 
ρίζες και τους καρπούς του: «Ένα δένδρο, ωσάν το κόψης, ευθύς ξεραίνονται τα 
κλαριά, αμή ωσάν ποτίζης την ρίζαν, στέκονται δροσερά τα κλωνάρια. Ομοίως εί-
στενε και οι γονείς ωσάν το δένδρο και όταν ποτίζεται ο πατέρας και η μητέρα, οπού 
είστενε η ρίζα των παιδιών, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, με καλά έργα, φυ-
λάγει ο Θεός τα παιδιά σας. ωσάν ξεραίνεστε οι γονείς με τες αμαρτίες, θανατώνει 
ο Θεός τα παιδιά σας και σας βάνει εις την Κόλασιν μαζί τους. Είναι μια μηλιά και 
κάνει ξυνά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να κατηγορήσωμε, τη μηλιά ή τα μήλα; Τη 
μηλιά. Λοιπόν κάμνετε καλά εσείς οι γονείς, οπού είστενε η μηλιά, να γίνωνται και 
τα μήλα γλυκά»42. 

ςυμβούλευε τους αγράμματους γονείς, που εκδήλωναν ιδιαίτερη προτίμηση 
στα αρσενικά παιδιά, περιφρονώντας τα θηλυκά, να μην κάνουν τέτοιες διακρί-
σεις, γνωρίζοντας τη σημασία που έχει η στάση των γονέων για την ομαλή ανά-
πτυξη του παιδιού: «Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα δεν επροτίμησαν το αρσενικόν 
από το θηλυκόν, έτσι και η ευγενεία σας να μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας 
από τα θηλυκά, διατί όλα πλάσματα του Θεού είναι»43. 

ςυμβούλευε επίσης τα ανδρόγυνα που δεν είχαν δικά τους παιδιά να επιδιώ-
κουν να αποκτήσουν ένα «πνευματικό παιδί» υιοθετώντας ένα φτωχό ή ένα ορ-
φανό: «ωσάν θέλης να κάμης παιδιά, εύκολον είναι∙ έπαρε ένα φτωχό παιδί και κάμε 
το πνευματικόν σου παιδί να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι και εσύ, να χαίρεται και 
εκείνο. Διά εκείνο το παιδί, οπού σου γεννά η γυναίκα σου, δεν σου χρωστεί ο Θεός 
χάριν, διατί το κάμνεις από σαρκικόν πάθος, μα διά εκείνο το φτωχό παιδί έχεις χί-
λιες φορές μισθόν από τον Θεόν εις την ψυχήν σου και τιμήν από τους ανθρώπους, 
διατί το κάμνεις με το θέλημά σου πνευματικόν παιδί»44. 

Απευθυνόμενος και προς τα παιδιά, τα συμβουλεύει για το πώς να συμπεριφέ-
ρονται και να τιμούν τους γονείς τους: «Τα παιδιά, παιδιά μου, όσον ημπορείτε να 
τιμάτε τον πατέρα σας και την μητέρα σας, ζώντας και απεθαμένους. Το παιδί οπού 
δεν τιμά τον πατέρα του και την μητέρα του, το θανατώνει ο Θεός παράκαιρα και το 
βάνει εις την Κόλασιν. Εις το καλό πάλιν σε λέγω, παιδί μου, να ακούης τους γονείς 
σου και όχι εις το κακόν […]»45. 

Ασφαλώς ενδιαφερόταν για τη μόρφωση όλων των παιδιών ανεξαιρέτως, 
πλούσιων και φτωχών και αυτονόητα η φροντίδα και η αγωνία του ήταν για τα 

41. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β1, σ. 200. 
42. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β1, σσ. 188-189.
43. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β1, σ. 186.
44. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β1, σσ. 184-185.
45. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Ε΄, σσ. 282-283. 
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φτωχά. ςε διδαχή του μιλάει για το παιδί «το πτωχό, το ξυπόλητο, το γυμνό, το 
πεινασμένο, το καταφρονεμένο»46, προτρέποντας τους πιστούς να το περιβάλλουν 
με αγάπη και να το έχουν «καλύτερα» από τα δικά τους. Και σε άλλη ζητεί απ’ τους 
ακροατές του να ντύσουν και να βοηθήσουν τα φτωχά παιδιά: «Αν το αγαπούσες 
[το φτωχό παιδί], τού έπαιρνες και εκεινού ένα πουκαμισάκι, οπού είνε γυμνό, να 
παρακαλή και εκείνο διά την ψυχήν σου. Τότε ήτανε αληθινή η αγάπη, αμή τώρα εί-
νε ξύκικη. Δεν είνε ξύκικη χριστιανοί μου; […] με ψεύτικην αγάπην δεν πηγαίνομεν 
εις τον Παράδεισον»47. 

Η ίδρυση σχολείων και η δωρεάν Παιδεία

ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν ήταν μόνο ένας ιεραπόστολος με άριστες θεολο-
γικές γνώσεις, αλλά και ένας εξαίρετος παιδαγωγός και ψυχολόγος. Είχε πιστέψει 
βαθιά πρώτα ο ίδιος στο αγαθό και τις δυνατότητες της μόρφωσης του ανθρώπου 
και θεωρούσε ότι το σχολείο ήταν το φυτώριο ολόκληρης της κοινωνίας και κάθε 
πολιτείας, αλλά και το στήριγμα κάθε οικογένειας. 

Αποκλειστικό έργο και σκοπός της ζωής του Αγίου Κοσμά έγινε η διαρκής 
φροντίδα του για τα παιδιά, τη σωστή ανατροφή και τη μόρφωσή τους. Τον φω-
τισμό του νου θεωρούσε προϋπόθεση για την αναγέννηση και ως τον μόνο τρό-
πο διεξόδου από το σκότος της αμάθειας. Πίστευε ακράδαντα ότι το καλύτερο 
μέλλον για τον ελληνισμό μπορούσε να προέλθει από τη μορφωμένη νεότητα, 
όταν συνειδητοποιούσε και την εθνικότητά της, ώστε να είναι σε θέση να συλλο-
γίζεται ορθά και να μπορέσει να διεκδικήσει το «ποθούμενον». ςύμφωνα με τον 
Κ. ς. Κώνστα «προ του Ρήγα Φεραίου, του Κοραή, του Ψαλίδα, του Καποδίστρια, 
πρώτος ο Άγιος Κοσμάς είδεν αυτήν την ανάγκην, ομοίαν και ισοδύναμον προς τα 
σπαθιά και τα ντουφέκια. Εις την μάθησιν και την πρόοδον εστήριζε τον λυτρωμόν 
του Γένους»48. 

Τα χωριά και οι συνοικισμοί της βορειοδυτικής Ελλάδας, που κινδύνευαν να 
χάσουν την πίστη τους και τη γλώσσα τους, οι περιοχές που μιλούσαν βλάχικα49 
ή αρβανίτικα, προσέλκυσαν το σταθερό ενδιαφέρον του Αγίου Κοσμά. Επέμενε 
στην ίδρυση «ελληνικών» σχολείων γιατί θεωρούσε την ελληνική γλώσσα ως το 
αποτελεσματικότερο όπλο κατά των βαλκανικών εθνικιστικών διεισδύσεων και 
των εξισλαμισμών: «Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν τα ελληνικά, διατί 

46. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β1, σ. 187.
47. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 125.
48. Κ. ς. Κώνστας, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σ. 124.
49. Μιχαήλ γ. Τρίτος, «ο Κοσμάς ο Αιτωλός και το εκπαιδευτικό ιδεώδες», Κοσμάς ο Αιτωλός, 

Ο φωτιστής του Γένους − Ο προφήτης, ό.π. σ. 47. 
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και η Εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν και αν δεν σπουδάξης εις το ελληνικόν, 
αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογά η Εκκλησία μας»50. 
Κι ακόμα: «Εσύ οπού κάνεις τα παιδιά, να τα παιδεύης τα παιδιά σου, να τα μαθαί-
νης τα γράμματα, εξόχως τα ελληνικά, διατί η Εκκλησία μας, αδελφέ, είναι εις την 
ελληνικήν γλώσσαν»51. 

ο καθηγητής της Θεολογίας Μιχαήλ γ. Τρίτος υποστήριξε ότι ο Άγιος Κοσμάς 
«με το τείχος των σχολείων αυτών σταμάτησε σε μια πολύ κρίσιμη εποχή τον εξισλα-
μισμό του Γένους και το κύμα του αφελληνισμού του»52.

Όλη του η αγωνία και το πάθος για τη διάσωση της ελληνικής γλώσσας φαί-
νεται στην παρακάτω διδαχή του: «Όποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, υπόσχε-
ται μέσα εις το σπίτι του να μην κουβεντιάζη αρβανίτικα, ας σηκωθή απάνου να 
μου το ειπή και εγώ να πάρω όλα του τα αμαρτήματα εις τον λαιμόν μου από τον 
καιρόν οπού εγεννήθη έως τώρα και να βάλω και όλους τους χριστιανούς να τον 
συγχωρέσουνε και να λάβη μίαν συγχώρεσιν, οπού, αν έδινε χιλιάδες πουγγιά, δεν 
την εματάβρισκε»53. 

ο Πατροκοσμάς πίστευε ότι μόνο η Παιδεία μπορούσε να αμβλύνει την οξύτη-
τα των ανθρώπινων ενστίκτων, να εξυψώνει ηθικά τον άνθρωπο και να καλλιεργεί 
τον εσωτερικό του κόσμο: «Δεν βλέπετε πώς αγρίεψε το γένος μας από την αμά-
θειαν και εγινήκαμεν ωσάν τα θηρία;»54. γι’ αυτό προσέγγιζε και δίδασκε ακόμη και 
στα δυσπρόσιτα λημέρια των Κλεφτών και των Αρματολών55. Έχει μάλιστα υπο-
στηριχθεί ότι πολλοί απ’ αυτούς άκουσαν τα κηρύγματά του, όπως ο Κατσαντώ-
νης, ο γεροδήμος, ο δεληγιάννης, ακόμη και ο περίφημος ςαμουήλ, ο καλόγερος 
που θυσιάσθηκε στο Κούγκι του ςουλίου.56 

διαρκής μέριμνά του ήταν η ίδρυση και λειτουργία σχολείων για όλα τα παι-
διά. Το σχολείο ήταν γι’ αυτόν το φυτώριο που θα διαμόρφωνε την εθνική συνεί-
δηση των ελληνόπουλων, θα τους δίδασκε την ιστορία τους και θα δημιουργούσε 
τις ηθικές προϋποθέσεις, για να αγωνιστούν και να αποκτήσουν την ελευθερία 
τους: «Διά τούτο πρέπει να στερεώνετε σχολεία ελληνικά να φωτίζονται οι άνθρω-

50. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β2, σσ. 209-210.
51. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β2, σ. 213.
52. Μιχαήλ γ. Τρίτος, «ο Κοσμάς ο Αιτωλός και το εκπαιδευτικό ιδεώδες», Κοσμάς ο Αιτωλός, 

Ο φωτιστής του Γένους − Ο προφήτης, ό.π. σ. 38.
53. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β2, σσ. 207-208.
54. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Ε΄, σσ. 266-267. 
55. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σσ. 51, 57-60, 67-68, 104. Πρβλ. α) Μάρκος 

Α. γκιόλιας, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π., σσ. 145-164 και β) Κώστας ςαρδελής, Ο 
προφήτης του Γένους Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1992, σσ. 102-104. 

56. Έχει γραφτεί επίσης ότι δίχως την προπαρασκευή του Κοσμά, ίσως οι Έλληνες να μην 
είχαν δεχθεί το κήρυγμα του ρήγα Βελεστινλή. Βλ. σχετικά Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο 
Αιτωλός, ό.π., σ. 127. 
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ποι∙ διότι διαβάζοντας τα ελληνικά τα ηύρα οπού λαμπρύνουν και φωτίζουν τον 
νουν του μαθητού ανθρώπου και καθώς φωτίζει ο ήλιος την γην, όταν είναι ξαστεριά 
και βλέπουν τα μάτια μακρυά, έτσι βλέπει και ο νους τα μέλλοντα∙ απεικάζουν όλα 
τα καλά και τα κακά, φυλάγονται από κάθε λογής κακόν και αμαρτίαν[…] Τα πά-
ντα από το σχολείον τα μανθάνομεν»57. Επανειλημμένα στις διδαχές του συνιστά 
στους σκλαβωμένους Έλληνες να χτίζουν ελληνικά σχολεία για να φωτίζονται 
οι νέοι άνθρωποι, γιατί «το σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα 
μοναστήρια»58. 

ο απομνημονευματογράφος του Αγώνα χριστόφορος Περραιβός (1773-1863) 
κατέγραψε ένα απόσπασμα από τη διδαχή του Αγίου Κοσμά στην βενετοκρατού-
μενη Πάργα, όταν αντίκρυσε «υπέρ τους δέκα ιερούς ναούς εντός και εκτός του 
φρουρίου, κατοίκους δε μόλις τεσσάρων χιλιάδων ψυχάς». ς’ αυτήν γίνεται σαφές 
ότι ο Κοσμάς δεν πίστευε πως οι πολλές εκκλησίες διατηρούν και ενισχύουν την 
πίστη, αν οι πιστοί δεν είναι «φωτισμένοι»: «Ευλογημένοι χριστιανοί, αι πολλαί 
εκκλησίαι ούτε διατηρούν, ούτε ενισχύουν την πίστιν μας όσον και όπως δει, ει μεν 
οι εις τον Θεόν πιστεύοντες δεν είναι φωτισμένοι υπό τε των παλαιών και νέων 
αγίων γραφών∙ η πίστις μας δεν εστερεώθη από αμαθείς αγίους, αλλά από σοφούς 
και πεπαιδευμένους αγίους, οίτινες και τας αγίας γραφάς ακριβώς μας εξήγησαν, 
και διά θεοπνεύστων λόγων αρκούντως μας εφώτισαν∙ σήμερον όμως, ένεκα των 
εξ αμαρτιών μας συμπεσουσών δεινών περιστάσεων, λείπουσιν, ή τουλάχιστον εισί 
σπανιώτατοι τοιούτοι σοφοί και ενάρετοι άνδρες, όπως διατηρήσωσιν ανεπηρεά-
στους τους ορθοδόξους ομογενείς μας∙ διότι πώς δύναται να διατηρηθή αβλαβές 
το έθνος μας κατά τε την θρησκείαν και ελευθερίαν, οπόταν ο ιερός αυτού κλήρος 
αγνοή κατά δυστυχίαν των αγίων γραφών την εξήγησιν, ήτις εστί το φως και η στε-
ρέωσις της πίστεως; […] προς διαφύλαξιν της πίστεως και ελευθερίαν της Πατρίδος, 
φροντίσατε να συστήσετε ανυπερθέτως σχολείον Ελληνικόν, δι’ ου γνώσονται τα 
τέκνα υμών άπερ υμείς αγνοείτε»59. Αξίζει να παρατηρηθεί, ότι στην περικοπή αυτή 
επαναλαμβάνεται δύο φορές ο όρος εκείνος που δεσπόζει στο δεύτερο μισό του 
18ου (και στο 19ο) αιώνα: «φωτισμένοι», «εφώτισαν»60. 

ο Πατροκοσμάς θεωρούσε το σχολείο περισσότερο αναγκαίο ακόμα και από 
τις βρύσες, τα γεφύρια και τους δρόμους. χαρακτηριστική είναι η επιμονή του για 
την ίδρυση ενός σχολείου στο ζαγόρι, ενώ αντίθετα, αρκετοί κάτοικοι προτιμού-
σαν την κατασκευή ενός γεφυριού γιατί, κατά καιρούς, άνθρωποι είχαν πνιγεί, 
προσπαθώντας να διασχίσουν το ποτάμι. ο ιεροκήρυκας με αυστηρό ύφος τους 

57. Μάρκος Α. γκιόλιας, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π., διδαχή Η΄, σ. 409.
58. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σσ. 210 και 142.
59. χριστόφορου Περραιβού, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φερραίου του Θετταλού, 

ό.π. σ. 52. 
60. Βλ. και την παρατήρηση του λίνου Πολίτη, ό.π.
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επέπληξε και κατόρθωσε να τους πείσει να ιδρύσουν το σχολείο: «Ταλαίπωροι και 
ελεεινοί, περί σωτηρίας δύο ή τριών πατριωτών σας φροντίζοντες, λησμονείτε, ότι 
πάντες συν γυναιξί και παιδίοις κινδυνεύετε να καταποντισθήτε εις το βάθος της 
αβύσσου, εξ ης από του νυν και έως του αιώνος ουδέποτε θα εξέλθητε»61. Επανέρ-
χεται στη ριζοσπαστική αυτή πρόκριση και σε άλλη διδαχή: «Καλύτερα να έχης 
εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να έχης βρύσες και ποταμούς, διατί η 
βρύσις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν, το σχολείον ανοίγει τες 
εκκλησίες, ανοίγει τα μοναστήρια. Ανίσως και δεν ήτανε σχολεία, πού ήθελα εγώ να 
μάθω να σας διδάσκω;»62 Η επιμονή του στην ίδρυση σχολείων είναι διάχυτη στις 
διδαχές, σε παραλλαγές διατύπωσης: «Και ωσάν το μάθης το παιδί σου τα γράμ-
ματα, αδελφέ μου, τότε λέγεται άνθρωπος, μα αν δεν το μάθης τα γράμματα, είναι 
ωσάν το γουρουνόπουλον»63.

Από όποιο μέρος κι αν περνούσε, ο Πατροκοσμάς πάντα ρωτούσε: «Έχετε σχο-
λείο για να διαβάζετε τα παιδιά»; Και επειδή η συνηθισμένη απάντηση που έπαιρνε 
ήταν αρνητική, αμέσως άρχιζε το παραινετικό έργο του: «Να μαζωχτείτε όλοι», 
έλεγε, «να κάνετε σχολείον κοινόν, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν. Να 
βάνουν δάσκαλο, να μαθαίνουν όλα τα παιδιά, πλούσια και φτωχά, διότι χωρίς το 
σχολείον περιπατούν εις το σκότος». Ύστερα από τη σύσταση του σχολείου όριζε 
μια επιτροπή για να το διοικεί και κατά καιρούς έστελνε θερμές επιστολές για να 
τους ενισχύει ηθικά. 

Ασφαλώς, τα σχολεία του Πατροκοσμά δεν ήταν άνετα και πολυτελή κτίρια, 
ούτε διέθεταν τα μέσα των σημερινών σχολείων, τα περισσότερα μάλιστα στεγά-
ζονταν στο νάρθηκα ή στον περίβολο των εκκλησιών ή των μοναστηριών. Όπως 
και τα υπόλοιπα σχολεία της περιόδου της Τουρκοκρατίας χρησιμοποιούσαν για 
τη διδασκαλία τα εκκλησιαστικά βιβλία, τον Απόστολο, το Ψαλτήριον, την Οκτώη-
χο, το Τριώδιον, τα Συναξάρια και τους εκκλησιαστικούς ύμνους. 

Με την ίδρυση των κατώτερων, λαϊκών σχολείων ο Άγιος Κοσμάς πίστευε ότι 
θα ήταν δυνατόν να βγάλει τους συνανθρώπους του από την αμάθεια και με την 
Παιδεία απέβλεπε στην αναγέννηση του Έθνους. για να πείσει τους ακροατές του 
γι’ αυτό μεταχειριζόταν κάθε επιχείρημα. ύποστήριζε πως ήταν μεγάλη αμαρτία 
να μένουν τα παιδιά αγράμματα: «Και εσείς, γονείς, να παιδεύετε τα παιδιά σας εις 
χριστιανικά ήθη, να τα βάνετε να μανθάνουν γράμματα. Να κάμετε τρόπον εδώ εις 
την χώραν σας διά σχολείον, να βρήτε έναν διδάσκαλον και να τον πληρώνετε να 
σας μαθαίνη τα παιδιά σας, ότι αμαρτάνετε πολύ, να τα αφήνετε αγράμματα και 
τυφλά και μη μόνον φροντίζετε να τους αφήσετε πλούτη και υποστατικά και μετά 

61. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., σ. 302. 
62. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 142. 
63. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β2, σ. 210.



74 ΚωνςΤΑνΤΙνος δ. ΜΑλΑΦΑνΤΗς

το θάνατό σας να τα τρων και να τα πίνουν και να σας οπισολογούν. Καλύτερα να 
τα αφήσετε πτωχά και γραμματισμένα, παρά πλούσια και αγράμματα»64.

χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που μιλάει για τα αγράμματα παιδιά στις δι-
δαχές του. ζητάει από τους ακροατές του, ως ανταπόδοση των κόπων του γι’ αυ-
τούς, να του «χαρίσουν» τα παιδιά τους. Κι όταν εκείνοι απαντούν καταφατικά, 
εκείνος συνεχίζει:
−  «Καλά, παιδιά μου, μου εχαρίσετε τα παιδιά σας, αμή να ιδούμεν, έχετε και σχο-

λείον οπού να διαβάζουν, να μανθάνουν γράμματα τα παιδιά μας;
−  Δεν έχομε, άγιε του Θεού.
−  Τέτοια παιδιά αγράμματα μου εχαρίσετε; Τι τα θέλω; Χάρισμά σας. Παιδιά ωσάν 

τα γουρουνόπουλα να έχω δεν το καταδέχομαι, διατί είμαι υπερήφανος. Χάρισμά 
σας. ωσάν θέλετε χαρίσετέ μου και ένα σχολείον εδώ εις την χώραν σας να μαν-
θάνουν τα παιδιά μας γράμματα, να ηξεύρουν πού περιπατούνε και τότε ναν τα 
εύχωμαι να ζήσουν, να προκόψουν»65. 
Βέβαια ο Άγιος Κοσμάς επιζητούσε, αυτονόητα, μια Παιδεία χριστοκεντρι-

κή66. Έβλεπε το σχολείο ως προέκταση της Εκκλησίας, που σκοπό του είχε να 
οδηγεί στη γνώση του Θεού και τη συναδέλφωση των ανθρώπων: «Από το σχο-
λείον μανθάνομεν το κατά δύναμιν τι είναι Θεός, τι είναι αγία Τριάς, τι είναι άγ-
γελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι Παράδεισος, τι είναι Κόλασις, τι είναι 
αμαρτία, αρετή. Από το σχολείον μανθάνομεν τι είναι αγία Κοινωνία, τι είναι Βά-
πτισμα, τι είναι το άγιον Ευχέλαιον, ο τίμιος Γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι κορμί, τα 
πάντα από το σχολείον τα μανθάνομεν, διατί χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις 
το σκότος»67. 

ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε, μπορούμε να πούμε, εκείνος, που εφάρμοσε για πρώ-
τη φορά τη δωρεάν Παιδεία, στην οποία επιθυμούσε να έχουν πρόσβαση όλα 
ανεξαιρέτως τα παιδιά. δεν περιοριζόταν απλώς στην ίδρυση των σχολείων, αλλά 
φρόντιζε και για τη συντήρησή τους, επέλεγε τους δασκάλους και έβρισκε με ερά-
νους τα χρήματα για τη λειτουργία τους ή προσέφερε ακόμα και από το δικό του 
υστέρημα, ενέργειες τολμηρές, αν αναλογιστούμε την παρακολούθηση των λόγων 
και των κινήσεών του από τους Τούρκους, αλλά και τη φτώχεια που υπήρχε τότε 
σ’ αυτά τα άγονα μέρη. Από κάθε χωριό ή κωμόπολη που περνούσε, συμβούλευε: 
«Να κάμετε τρόπον εδώ εις την χώραν σας διά σχολείον, να βρήτε έναν διδάσκαλον 

64. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α2, σσ. 172-173. 
65. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 142.
66. Βλ. σχετικά α) Πρωτοπρεσβύτερος γεώργιος δ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία, οι Έλληνες 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1989, σ. 161 και β) Μιχαήλ γ. Τρίτος, «ο 
Κοσμάς ο Αιτωλός και το εκπαιδευτικό ιδεώδες», Κοσμάς ο Αιτωλός, Ο φωτιστής του Γένους − Ο 
προφήτης, ό.π. σ. 41. 

67. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 142. 
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και να τον πληρώνετε να σας μαθαίνη τα παιδιά σας, ότι αμαρτάνετε πολύ να τα 
αφήνετε αγράμματα και τυφλά»68. ςταθερά προέτρεπε: «Αμή δεν είναι καλά να 
βάλετε όλοι σας να κάμετε ένα ρεφενέ, να βάλετε και επιτρόπους ναν το κυβερνούν 
το σχολείον, να βάνουν διδάσκαλον να μανθάνουν όλα τα παιδιά και πλούσια και 
πτωχά χωρίς να πληρώνουν;»69

ςυνιστούσε να συντηρούνται τα σχολεία με έσοδα που προέρχονταν από τα 
βακούφια, δηλαδή τα εκκλησιαστικά κτήματα ή από τα έσοδα των εκκλησιών και 
έτσι τα σχολεία προικοδοτούνταν με σταθερούς πόρους από τους ιερούς ναούς, 
τα μοναστήρια ή και από εύπορους ομογενείς70. Επιπλέον, από τις εισφορές που 
διέθετε, ενίσχυε οικονομικά δασκάλους και μαθητές και εξεύρισκε πόρους για 
αγορά βιβλίων. 

ο τρόπος που ενεργούσε μας είναι γνωστός από τις επιστολές του προς τους 
κατοίκους διάφορων κοινοτήτων, όπου συμβουλεύει, νουθετεί και προτρέπει – η 
διαρκής έγνοια του – για την ίδρυση και συντήρηση σχολείων: «Εδώ εις την χώραν 
σας βλέποντας όπου δεν έχετε σχολείον, να διαβάζουν και να μανθάνουν τα παιδία 
σας γράμματα χωρίς πληρωμήν, επαρακάλεσα τους χριστιανούς και έδωσαν το κατά 
δύναμιν και προαίρεσιν διά το σχολείον. Πρέπει όμως και η ευγένειά σας να βοηθήτε 
όλοι οι χριστιανοί το σχολείον σας, εξ ιδίων πόνων ή κοινώς από την χώραν ή και 
από τας εκκλησίας, διά να λάβετε παρά του Θεού τον μισθόν σας και τιμήν από 
τους ανθρώπους»71. Μόνο τρεις από τις επιστολές του Κοσμά που σώζονται δεν 
αναφέρονται αποκλειστικά στην Παιδεία72. 

Τουλάχιστον διακόσια κοινά (δημοτικά) σχολεία ίδρυσε, όπως αναφέρει ο 
ίδιος, περιοδεύοντας τριάντα επαρχίες μόνο κατά την τελευταία του περιοδεία και 
δέκα ελληνικά (γυμνάσια), τα οποία ο ίδιος χαρακτήριζε ανώτερα, όπου διδάσκο-
νταν και οι φυσικές επιστήμες. Αναμφίβολα, πολύ περισσότερα ήταν τα σχολεία 
που συστήθηκαν με τη διδασκαλία του, καθώς οι ακροατές του, επιστρέφοντας 
στον τόπο τους, μετέφεραν τις παραινέσεις του Πατροκοσμά, κυρίως αυτές που 
αφορούσαν την ίδρυση σχολείου για να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά. Επομέ-
νως, και «διά της διδασκαλίας του» ιδρύθηκαν πολλά σχολεία σε απομακρυσμένες 
περιοχές, που ο ίδιος αγνοούσε73. 

ο Πατροκοσμάς θα κάμει ο ίδιος τον απολογισμό της εκπαιδευτικής του δρα-

68. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α2, σ. 173.
69. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 142.
70. Βλ. σχετικά Κ. ς. Κώνστας, «Πάτερ Κοσμάς ο Αιτωλός, ο αναγεννητής της Βορείου 

Ηπείρου», ηπειρωτική Εστία, τεύχος 85 (1959), σσ. 365-366. 
71. Μάρκος Α. γκιόλιας, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π. σ. 426. 
72. Μιχαήλ γ. Τρίτος, «ο Κοσμάς ο Αιτωλός και το εκπαιδευτικό ιδεώδες», Κοσμάς ο Αιτωλός, 

Ο φωτιστής του Γένους − Ο προφήτης, ό.π. σ. 38.
73. Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, Ιερουργός του λόγου και της πράξης, ό.π., σ. 152.
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στηριότητας στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, στη γνωστή επιστολή του προς 
τον αδελφό του χρύσανθο, λίγους μήνες πριν από το μαρτυρικό θάνατό του: 

«Πανοσιώτατε αγαπητέ μοι αδελφέ, κυρ Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυ-
νώ σε και παρακαλώ τον άγιον Θεόν διά την ψυχικήν σου και σωματικήν 
υγείαν. 

Χάριτι θεία, αδελφέ, υγιαίνω οπωσούν, ψυχικά δε Κύριος οίδε. Τα κατ’ εμέ 
δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε 
εγώ δύναμαι να τα καταλάβω. Τόσον δε μόνον λέγω σοι διά να δοξάσης τον 
Κύριον και να χαρής, ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδελφούς. Έως 
τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια διά 
κοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον μου βεβαιούντος 
διά τινων επακολουθησάντων σημείων. Πλην δόξα τω λέγοντι, η γαρ δύναμίς 
μου εν ασθενεία τελειούται. Περιέρχομαι δε κατά το παρόν την Παραμυθίαν 
και Μαργαρίτην, ελπίζω δε εις ολίγον καιρόν να σας απολαύσω, αν ο Θεός 
θέλη. Περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσι 
και οι φίλοι. Ασπάζομαί σε και τον πανιερώτατον δεσπότην και εύχομαι πά-
ντας τους εν Χριστώ αδελφούς. Υγίαινε ψυχικά και σωματικά. 

Δέκα χιλιάδες χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με 
αγαπώσι και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και 
ένας όχι. 
Ο σος αδελφός, Κοσμάς ιερομόναχος. Αψοθ΄ (1779) Μαρτίου 2»74.

ο Άγιος Κοσμάς αγωνίσθηκε για μια Παιδεία ελληνική και ορθόδοξη, η οποία 
θα διέφερε από την παιδεία που ήθελαν οι λόγιοι, κατά κανόνα, επηρεασμένοι από 
τη δύση75. γι’ αυτό και συνέδεε σταθερά την Παιδεία με την Εκκλησία: «Να σπου-
δάζετε και εσείς, αδελφοί μου, να μανθάνετε γράμματα όσον ημπορείτε και, αν δεν 
εμάθετε οι πατέρες, να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μανθάνουν τα ελληνικά, διατί 
και η Εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν και αν δεν σπουδάξης εις το ελληνικόν, 
αδελφέ μου, δεν ημπορείς να καταλάβης εκείνα οπού ομολογά η Εκκλησία μας»76.

ο καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος συμπεραίνει ότι η ελληνορθόδοξη αγωγή που 

74. Κωνσταντίνου ν. ςάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι 
διαλαμψάντων Ελλήνων από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής 
Εθνεγερσίας (1453-1821), ό.π., σ. 492. Βλ. επίσης α) Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, 
ό.π., σ. 109 και β) Μάρκος Α. γκιόλιας, Ο Κοσμάς Αιτωλός και η εποχή του, ό.π., σ. 423. 

75. Βλ. σχετικά α) Κώστας ςαρδελής, «Ποια Παιδεία ήθελε ο Άγιος Κοσμάς», Ο προφήτης 
του Γένους Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Αστήρ, Αθήνα 1992, σσ. 43-63 και β) Παντελής Β. Πάσχος, 
«Ελληνορθόδοξη Παιδεία», Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997, σσ. 115-137. 

76. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Β2, σσ. 209-210. 
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οραματίστηκε και εξέφρασε ο Άγιος Κοσμάς «έχει μια μοναδική διαχρονική παι-
δαγωγική σημασία και αξία» γιατί «ανταποκρίνεται στο παιδαγωγικό και επιστη-
μονικό αίτημα της αγωγής του όλου. Ικανοποιεί θεμελιώδεις προδιαθέσεις της αν-
θρωπίνης υπάρξεως. Οξύνει την κριτική σκέψη. Ρίχνει πλούσιο φως στα αιχμηρά 
υπαρξιακά και μεταφυσικά ερωτήματα. Δημιουργεί ανώτερα οντολογικά βιώματα. 
Προσφέρει σύστημα αξιών. Ορίζει το νόημα του υπάρχειν μέσα στον κόσμο […]» και 
τελικά εναρμονίζεται απόλυτα με τις προϋποθέσεις και τους σκοπούς της σύγχρο-
νης Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας77. 

Η μέριμνά του για τη γυναίκα και τον έγγαμο βίο

Ένα από τα στοιχεία που φέρνουν τον Άγιο Κοσμά πιο κοντά στο πνεύμα του 
διαφωτισμού είναι το γεγονός ότι υπήρξε, τόσο νωρίς, θερμός υπέρμαχος των δι-
καιωμάτων της γυναίκας, που ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση και πραγματο-
ποίησε τολμηρά για την εποχή του βήματα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής 
της αποκατάστασης. 

Την εποχή εκείνη η θέση της γυναίκας ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, εργα-
ζόταν σκληρά, χωρίς ισχυρό λόγο μέσα στο σπίτι, ζώντας στη σκιά του άνδρα. ο 
Πατροκοσμάς αναγνώρισε την αξία της γυναίκας, εξύμνησε τις αρετές της, υπο-
γράμμισε την ισότητα των δύο φύλων και απαίτησε τη δίκαιη κατανομή των οικο-
γενειακών βαρών, προσδιορίζοντας παράλληλα το ρόλο του ενός και του άλλου 
στην οικογένεια. 

Με τις διδαχές του κατόρθωσε να βελτιώσει την κοινωνική θέση της γυναί-
κας, αποδίδοντάς της την αναγνώριση και το σεβασμό που της έλειπε. οι θέσεις 
αυτές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού πρέπει να θεωρηθούν πολύ προοδευτικές για 
τις συνθήκες της εποχής78. 

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό και πολυδιάστατο μητρικό ρόλο τους, καθώς 
και τα πολλαπλά καθήκοντα που εκπληρώνουν μέσα στην οικογένεια, συμβου-
λεύει τους άνδρες να αγαπούν τις συζύγους-μητέρες των παιδιών τους και να τις 
κατανοούν, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους τον καθημερινό αγώνα τους για 
την ανατροφή των παιδιών και την οικογένεια: «Οι άνδρες όσον ημπορείτε να έχετε 
την αγάπην με τες γυναίκες σας. Δεν βλέπετε, πόσους πειρασμούς έχουν οι ευλογη-
μένες με τα παιδιά τους, με το σπίτι, με το ένα, με το άλλο;» 79

Ιδιαίτερα στάθηκε στην αξία της γυναίκας ως μητέρας και πρόβαλε το ρόλο 

77. Μιχαήλ γ. Τρίτος, «ο Κοσμάς ο Αιτωλός και το εκπαιδευτικό ιδεώδες», Κοσμάς ο Αιτωλός, 
Ο φωτιστής του Γένους − Ο προφήτης, ό.π. σ. 54.

78. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σσ. 133-134. 
79. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Ε΄, σ. 282. 
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της στην αγωγή των παιδιών, καθώς αυτή έχει την ευθύνη να μεταδίδει στο παιδί 
τις πνευματικές και ψυχικές αξίες που θα το οδηγήσουν στη διάπλαση της θρη-
σκευτικής και ηθικής προσωπικότητάς του. Απευθυνόμενος στη μητέρα, προσδιο-
ρίζει και το δικό της ρόλο˙ αναβαθμισμένον, αλλά, βέβαια, αυστηρά μέσα στο 
πνεύμα της χριστιανικής δεοντολογίας80. 

διδάσκαλος της χριστιανικής απλότητας και του ενάρετου βίου, έλεγχε αυ-
στηρά τις ματαιόδοξες γυναίκες και στηλίτευε την πολυτέλεια, τη σπατάλη και 
τη χλιδή, εξαίροντας τα χαρίσματα της ψυχής και όχι της εξωτερικής εμφάνισης. 
Είχε παρακινήσει μάλιστα πολλές γυναίκες να διαθέσουν τα κοσμήματά τους 
και ό,τι πολύτιμο φορούσαν για κοινωφελή έργα, ιδιαίτερα στην ίδρυση σχο-
λείων81. 

ο Πατροκοσμάς συμπεριέλαβε στις διδαχές του και το θέμα των σχέσεων του 
ανδρόγυνου και την αρμονική του συμβίωση. Έδινε συμβουλές για τις καθημερι-
νότητα, εξήρε τη σημασία του μυστηρίου του γάμου, καταδίκασε τις εξωσυζυγικές 
σχέσεις και το διαζύγιο. Κατέχοντας γνώσεις πρακτικής ιατρικής δεν δίσταζε να 
δώσει συμβουλές ακόμη και για τις εγκύους και τις λεχώνες. Έθεσε τέρμα (κάπως 
φανατικότερα εδώ, και μην μπορώντας να υπερβεί όρια που έθετε η εποχή) στην 
ταπείνωση που δέχονταν οι χριστιανές, όταν εξαναγκάζονταν από τους Τούρκους 
να θηλάζουν τα δικά τους βρέφη. Αγέρωχος και ανυποχώρητος, αντιμετώπισε 
τους Τούρκους και αποδέσμευσε πεντακόσιες χριστιανές γυναίκες από τα παλάτια 
των πασάδων και των μπέηδων82. 

Η προσπάθειά του για αναμόρφωση της κοινωνίας

ςε μια εποχή τυραννίας, οι στερήσεις, η δυστυχία και η αβεβαιότητα για την αν-
θρώπινη ύπαρξη, η στέρηση της ελευθερίας, η ατελής ανάπτυξη των κοινωνικών 
θεσμών, η ανυπαρξία των νόμων ή η κακή και μεροληπτική εφαρμογή τους από 
διεφθαρμένες διοικήσεις και προύχοντες έκαναν τους υπόδουλους μια κοινωνία 
με πολλά και σοβαρά προβλήματα83. 

ο Άγιος Κοσμάς με τη δράση και τις διδαχές του προσπάθησε να αναμορφώ-

80. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α2, σ. 170.
81. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σσ. 99, 108 και 117. 
82. χριστόφορου Περραιβού, Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φερραίου του Θετταλού, 

ό.π., σ. 52. Βλ. επίσης Κώστας ςαρδελής, Ο προφήτης του Γένους Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σ. 165. 
83. Μαρία Μαμασούλα, Πατροκοσμάς, Ιερουργός του λόγου και της πράξης, ό.π., σσ. 167-168. 

δικαιολογημένα ο Πατροκοσμάς ονομάσθηκε «Άγιος των σκλάβων». Πρβλ. Κώστας ςαρδελής, 
Ο Άγιος των σκλάβων (Κοσμάς ο Αιτωλός), Μυθιστορηματική βιογραφία, εκδ. Βιβλιοπωλείον της 
«Εστίας», τέταρτη έκδοση, Αθήνα 1974. 
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σει αυτή την κοινωνία, ζητώντας επίμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα 
των δικαιωμάτων, τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών, τη συνετή διαχεί-
ριση των οικονομικών πόρων, την πάταξη της τοκογλυφίας και της δουλείας, την 
περίθαλψη των φτωχών ανθρώπων και των ορφανών παιδιών, την ανύψωση της 
θέσης της γυναίκας και την εξίσωσή της με τον άνδρα, την κατάργηση των φυλε-
τικών διακρίσεων, την εξασφάλιση τίμιας εργασίας, την απόδοση δίκαιης αμοιβής 
στους εργάτες κ.ά. 

Ένα φλέγον πρόβλημα και μεγάλη κοινωνική πληγή της εποχής ήταν η ευρύ-
τατα διαδεδομένη ληστεία. ο Πατροκοσμάς προσπάθησε να διαφωτίσει αυτούς 
τους ανθρώπους και να τους πείσει να την εγκαταλείψουν84, εξασφαλίζοντας τις 
καθημερινές ανάγκες του βίου με την εργασία τους. Και είναι αξιοσημείωτο ότι με 
τα κηρύγματα του Κοσμά η ληστεία περιορίστηκε σημαντικά και πολλοί ληστές 
μετανόησαν85. 

Και σε έναν άλλο τομέα εκδηλώθηκε, πρώιμα, η κοινωνική προοδευτικότη-
τά του. Τάχθηκε υπέρ του φτωχού αγρότη. γόνος φτωχής οικογένειας ο ίδιος και 
έχοντας βιώσει το καθημερινό μόχθο του αγρότη, δουλεύοντας από νέος στα 
χωράφια, τάχθηκε με το μέρος των αγροτών και προσπάθησε να τους βοηθήσει 
με κάθε τρόπο. γνωρίζοντας οπωσδήποτε τη σημασία της καλλιέργειας της γης, 
προσπάθησε να υποδείξει στους αγρότες της Ηπείρου προσφορότερους τρόπους 
αξιοποίησης των χωραφιών και τους δίδαξε την τέχνη της δενδροκαλλιέργειας και 
της δενδροκομίας86. Έδινε μάλιστα το παράδειγμα δουλεύοντας ώρες ολόκληρες 
στα χωράφια και τους αγρούς. ο ίδιος αγαπούσε πολύ τα δένδρα, συνήθιζε μάλι-
στα να μιλάει πάντοτε κάτω από ένα δένδρο. 

Το ηθικό και κοινωνικό κήρυγμά του, ριζοσπαστικό για την εποχή εκείνη και 
η τόλμη με την οποία απαιτούσε την κοινωνική αποκατάσταση των αδικιών τον 
εξυψώνει οπωσδήποτε σε σημαντικό παράγοντα κοινωνικής αναμόρφωσης της 
εποχής του. 

για να μπορέσει να πραγματοποιήσει πολλές από τις κοινωνικές απαιτήσεις του 
και έχοντας το λαό με το μέρος του, ο Πατροκοσμάς δεν φοβήθηκε να αντιπαρα-
τεθεί με τους ισχυρούς παράγοντες κάθε τόπου, αλλά και με όσους εκμεταλλεύο-
νταν «τον ιδρώτα» των εργαζόμενων87. Απαιτούσε μάλιστα από τους προεστούς 
να είναι δίκαιοι στην κατανομή των κοινοτικών βαρών και να μην προβαίνουν σε 

84. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Ε΄, σσ. 271-273 και διδαχή 
Β2, σ. 220. 

85.νικόλαος γ. ζιάγκος, Τουρκοκρατούμενη Ήπειρος, Τιμαριωτισμός, αστισμός, νεοελληνική 
αναγέννηση (1648-1820), Αθήνα 1974, σ. 302. 

86. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, ό.π., σ. 107. 
87. δημ. ς. ςαλαμάγκας, Ο γνωστός καλόγηρος Κοσμάς, η ζωή, το έργο, οι διδαχές και το 

μαρτύριο του Αγίου Κοσμά, εκδ. «Αστήρ», Αθήναι 1952, σσ. 101-102. 
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διακριτικές μεταχειρίσεις, οι οποίες δημιουργούσαν φθόνο και διχόνοια μεταξύ 
των υπόδουλων88.

ο ςάθας περιγράφει πώς ο Πατροκοσμάς εναντιώθηκε στις καταχρήσεις και 
στην αυθαιρεσία της αριστοκρατίας της Κεφαλονιάς και της ζακύνθου το 1777, 
αλλά και την αντίδραση των τοπικών αρχόντων89. 

Η καθιέρωση της αργίας της Κυριακής από τον Άγιο Κοσμά και η εξασφάλιση 
του δικαιώματος ανάπαυσης των εργατών είναι βέβαια συναρτημένη με την ανά-
γκη εξάσκησης του θρησκευτικού καθήκοντος των χριστιανών για εκκλησιασμό, 
αλλά έχει και την αμεσότερα κοινωνική της διάσταση. ο Πατροκοσμάς αγωνί-
στηκε, ώστε να μετατεθούν τα παζάρια το ςάββατο, για να μπορούν οι πιστοί να 
εκκλησιάζονται και να φροντίζουν για τη θωράκιση της πίστης τους. Το γεγονός 
αυτό έπληξε καίρια τα οικονομικά συμφέροντα των Εβραίων, οι οποίοι τον πολέ-
μησαν και τον συκοφάντησαν στον Κουρτ Πασά, ώστε τελικά να συλληφθεί και 
να βρει μαρτυρικό θάνατο90. 

Η διδασκαλία ως επικοινωνιακή εμπειρία

Προσεγγίζοντας τη διαπροσωπική επικοινωνία του Αγίου Κοσμά με τους ακροα-
τές του, η θεολόγος Καλλιρόη Ακανθοπούλου τη χαρακτηρίζει παιδαγωγική, 
διότι με τις διδαχές του ο Κοσμάς ο Αιτωλός «επιχειρεί να διαπαιδαγωγήσει έναν 
ολόκληρο λαό και όχι απλώς να του διδάξει κάτι συγκεκριμένο»91. ο χαρακτηρι-
σμός είναι εύστοχος, αρκεί να μην λησμονούμε ότι το κήρυγμα ‒και συνεπώς η 

88. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Ε΄, σ. 281. 
89. Κωνσταντίνου ν. ςάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, ό.π., σ. 489. Βλ. επίσης γεώργιος 

Αλισανδράτος, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο (1777), Ανέκδοτη επιστολή 
ενός ακροατή του, Αθήνα 1982. 

90. Αποτελεί παράδοξο βέβαια γεγονός ότι την καθιέρωση της επετείου του θανάτου του 
Κοσμά του Αιτωλού και την αγιοποίησή του δεν την έκανε η επίσημη Εκκλησία ή το Πατριαρχείο, 
αλλά ένας Μουσουλμάνος, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, με βεζυρική διαταγή το 1815. διοργάνωσε 
ακόμη και μεγαλοπρεπή λιτανεία στα γιάννενα προς τιμήν του αγίου, μεταφέροντας τα λείψανά 
του στην πλατεία, προκειμένου να εκτεθούν για προσκύνημα. Αναφέρεται μάλιστα ότι πρώτος 
αυτός και η μητέρα του έσκυψαν και τα προσκύνησαν και προσευχήθηκαν. Βλ. και Παναγιώτης 
Φ. χριστόπουλος, Τα λείψανα και το μοναστήρι Κοσμά του Αιτωλού, ό.π. Τα οστά του Κοσμά 
μεταφέρθηκαν πρόσφατα, στις 2 Ιουνίου 2007, στο ομώνυμο μοναστήρι της γενέτειράς του.

ο Κοσμάς ο Αιτωλός ανακηρύχθηκε επίσημα άγιος της Εκκλησίας το 1961. Το κείμενο της 
αγιοποίησής του από το οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αναδημοσιεύθηκε από 
τον Επίσκοπο Αυγουστίνο ν. Καντιώτη, Κοσμάς ο Αιτωλός, Έκδοσις ορθοδόξου Ιεραποστολικής 
Αδελφότητος «ο ςταυρός», Αθήναι 1971, σσ. 77-80.

91. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
μέσα από τις Διδαχές του, ό.π., σ. 14.
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κηρυγματική διδασκαλία του Κοσμά‒ είναι πρωτίστως «μία πηγαία μαρτυρία της 
πίστεως για το ασύλληπτο μέγεθος της αγάπης του Θεού και την κατά χάριν σω-
τηρία της φθαρτής και θνητής ανθρώπινης φύσης, η οποία συνεπάγεται και την 
ανάλογη στάση ζωής»92.

ο μεγάλος διδάχος διαπαιδαγωγεί μαρτυρώντας, μεταφέροντας δηλαδή 
στους ακροατές του τη συγκλονιστική εμπειρία του ζώντος Θεού, που πρώτος 
αυτός βιώνει με τη χάρη του αγίου Πνεύματος. Και πρωταρχικός παιδαγωγικός 
στόχος του είναι η διά της μετανοίας μεταστροφή των Ελλήνων χριστιανών (ως 
συλλογικό, εκκλησιαστικό σώμα) και η εφοδίασή τους με την πνευματική εκεί-
νη πυξίδα που θα διασφαλίσει την (αγαπητική) πορεία στη νέα «εν χριστῴ» ζωή 
τους. Έτσι, προσδίδει στη διδασκαλία του τα χαρακτηριστικά μιας αναπαραστατι-
κής και ταυτόχρονα μεταμορφωτικής εμπειρίας ‒που είναι, βεβαίως, και εμπειρία 
επικοινωνιακή.

ςτην προσέγγισή της, η Ακανθοπούλου λαμβάνει υπόψη της οκτώ στοιχεία 
της διαπροσωπικής επικοινωνίας του Αγίου Κοσμά με τους ακροατές του: τον πο-
μπό (διδάχος), το μήνυμα (θείες αλήθειες ‒ πρακτικές συμβουλές), τον κώδικα 
(δημοτική ή προφορική γλώσσα της εποχής), τον αγωγό (αέρας, μέσω του οποίου 
το μήνυμα, με τη μορφή ηχητικών κυμάτων, φτάνει στα αυτιά των ακροατών), 
τον θόρυβο (εξωτερικές διώξεις, στις οποίες υπόκειται ο Πατροκοσμάς ‒ εσωτερι-
κοί «λογισμοί» που τον απασχολούν), τον δέκτη (ποικιλόμορφο συλλογικό σώμα 
Ελλήνων χριστιανών), την ανάδραση (διάλογος με το ακροατήριο ‒ μη λεκτικές 
αντιδράσεις των πιστών) και το περιβάλλον (υπαίθριος διαμορφωμένος χώρος ‒ 
διήμερο ‒ οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εποχής)93.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση της Ακανθοπούλου ότι οι διδα-
χές «θα μπορούσαν να αποτελέσουν και εγχειρίδιο διαπροσωπικής επικοινωνίας»94. 
Με τις επικοινωνιακές συμβουλές του, ο Πατροκοσμάς επιχειρεί κατ’ ουσίαν να 
προσφέρει στους ακροατές του έναν «πρακτικό οδηγό» βελτίωσης και ανάπτυξης 
των μεταξύ τους σχέσεων που, όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, είναι εξαιρετικά 
ασταθείς και εύθραυστες. ο «οδηγός» αυτός διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές, 
οι οποίες, ως «οργανικό όλον», διασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση των επικοινω-
νιακών στόχων95:

92.δήμητρα Α. Κούκουρα, «Μεταδίδοντας το μήνυμα», περιοδικό «Θεολογία», τόμος 82, 
τεύχος 2 (Αφιέρωμα: Το κήρυγμα στην Εκκλησία), Απρίλιος – Ιούνιος 2011, σ. 206. 

93. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
μέσα από τις Διδαχές του, ό.π., σ. 59.

94. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
μέσα από τις Διδαχές του, ό.π., σ. 145.

95. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
μέσα από τις Διδαχές του, ό.π., σσ. 188-191.
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α) Ο σεβασμός του «άλλου» ως προσώπου. οπωσδήποτε ο καθηγητής της 
Θεολογίας Ηρακλής ρεράκης έχει κάνει μια πολύ σημαντική παρατήρηση, επιση-
μαίνοντας ότι ο Πατροκοσμάς, «ο πιο ταπεινός αλλά και ο πιο σπουδαίος εκπρόσω-
πος του ελληνικού Διαφωτισμού», πίστευε ότι δεν πρέπει ο χριστιανός να φροντί-
ζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά και να φροντίζει και για τους αδελφούς του, και 
γι’ αυτό εργάσθηκε «στο πλαίσιο της κοινοτικής εμπειρίας, όπου η ετερότητα του 
ενός κοινωνεί με την ετερότητα του “άλλου”»96.

για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να χαρακτηρίζο-
νται από σεβασμό. Ασφαλώς ο αλληλοσεβασμός αυτός πηγάζει από την απόλυτη 
ισοτιμία των ανθρώπων μεταξύ τους όταν βρίσκονται απέναντι στον Θεό, καθώς 
και από την κοινή φύση που Εκείνος τους χάρισε. ο “άλλος”, κατά τον Πατροκο-
σμά, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Άνθρωπος με χαρίσματα, αλλά και με ατέλειες, 
ο οποίος πρέπει να αποκτήσει την (χαμένη) αξία του.

Έτσι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Κοσμά, η γυναίκα είναι ισότιμη με 
τον άνδρα, το παιδί έχει ξεχωριστή αξία, αλλά συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη για 
τους γονείς του, όσον αφορά την ανάπτυξη και τη (χριστιανική) μόρφωσή του, 
οι άρχοντες και οι αρχόμενοι οφείλουν να συνυπάρχουν αρμονικά και ειρηνικά, 
ακόμη και οι αλλόφυλοι, οι ασεβείς και οι αιρετικοί αξίζουν την προσοχή και το 
ενδιαφέρον των υπολοίπων. 

ο σεβασμός του “άλλου” δίνει σημασία και φωνή και σε όλους εκείνους από 
τους οποίους είχε στερηθεί στη συγκεκριμένη εποχή, όπως π.χ. στις γυναίκες, στα 
παιδιά, στους αλλόφυλους, στους φτωχούς, κ.ο.κ. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με 
την Ακανθοπούλου, είναι πολύ σημαντικό για την επικοινωνία και για τις κοινω-
νικές και οικογενειακές σχέσεις που διαμορφώνονται εκείνη την εποχή «διότι εισά-
γεται έτσι το στοιχείο της ανάδρασης σε μια μονόδρομη μέχρι τότε διαδικασία […] 
η επικοινωνία που ουσιαστικά όδευε από τον “ανώτερο” στον “κατώτερο”, τώρα 
γίνεται κυκλική και οδεύει από ίσο προς ίσο ή, καλύτερα, από ισότιμο προς ισότιμο, 
όπου και τα δύο μέρη της στέλνουν και δέχονται μηνύματα ίσης βαρύτητας»97.

ο αλληλοσεβασμός και η αμοιβαιότητα συνέβαλαν στην καλλιέργεια ισχυρών 
διαπροσωπικών σχέσεων και ουσιαστικής επικοινωνίας του Πατροκοσμά με τους 
ακροατές του, ώστε ο λόγος του να έχει τεράστια και καταλυτική απήχηση στα 
λαϊκά στρώματα98. 

96. Ηρακλής Μ. ρεράκης, Ο “άλλος” στο ελληνικό σχολείο, Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική 
θεώρηση, ό.π., σ. 231.

97. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
μέσα από τις Διδαχές του, ό.π., σσ. 188-189.

98. χρήστος Κ. Βασιλόπουλος, «διαχρονικά μηνύματα από τη ζωή και το έργο του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού», Παιδαγωγικά Μελετήματα, ό.π., σ. 123.
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β) Η ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη είναι «η διάθεση αναγνώρισης των 
προσωπικών ορίων και της προσωπικής αστοχίας, που οδηγεί στη μετάνοια, και συν-
δέεται άρρηκτα και με τη διάθεση συγχώρεσης του άλλου»99. Έτσι ο Πατροκοσμάς 
εισάγει στη διδασκαλία του την αλληλοσυγχώρηση, η οποία πραγματοποιείται 
μπροστά στα μάτια των μαθητών του, με δρώντα πρόσωπα τους ίδιους και το 
διδάχο τους. Όταν η διαπροσωπική επικοινωνία διαπνέεται από ταπεινοφροσύνη 
και χαρακτηρίζεται από τη συγχώρηση του άλλου επιλύονται οι τυχόν διαφορές 
και αποκαθίσταται η ενδεχομένως διαταραγμένη επικοινωνία, τόσο με τον άλλο, 
όσο και με τον εαυτό. 

γ) Το ενεργό πνευματικό ενδιαφέρον. Η αρχή αυτή προκύπτει ως οργανική 
συνέχεια των δύο πρώτων αρχών και υλοποιείται με ενέργειες όπως η προσευχή. 
ο άνθρωπος αφήνει την αδιαφορία του για τον άλλο και έρχεται να τον «συναντή-
σει», να ενδιαφερθεί για τον πλησίον του, να τον σώσει και έτσι, σύμφωνα πάντα 
με τη χριστιανική διδασκαλία, να σωθεί και ο ίδιος. 

δ) Η αγάπη για τον άλλον. Με βάση τις τρεις προηγούμενες αρχές, η επικοι-
νωνία ορίζεται ως «ουσιαστική συνάντηση δύο προσώπων που το ένα ενδιαφέρεται 
ενεργά για το άλλο. Αυτό το ενδιαφέρον μετουσιώνεται σε αγάπη για τον άλλον, η 
οποία εμπνέεται από την αγάπη για το Θεό»100. Η αγάπη αυτή, προς τον Θεό και 
τον πλησίον, οφείλει να είναι έμπρακτη, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιησού 
χριστού. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι ο Πατροκοσμάς προσφέρει στους ακροατές του μια 
μοναδική επικοινωνιακή εμπειρία, αφού φροντίζει πρώτος αυτός, στη διαπροσω-
πική επικοινωνία μαζί τους, να εφαρμόσει με ευλάβεια τις τέσσερις επικοινωνιακές 
αρχές τις οποίες προτείνει.

Καταρχάς, σέβεται ως ισότιμους αυτούς που έρχονται να τον ακούσουν, λέγο-
ντας πως βρίσκεται ανάμεσά τους ως «αδελφός», και όχι ως δάσκαλος, και κάνο-
ντας διάλογο μαζί τους, δίνοντας μάλιστα τον λόγο ακόμα και σε έναν «πιστικό» 
κι έναν «γύπτο». Κατά δεύτερον, είναι εμφανώς ταπεινόφρων, αφού τονίζει συχνά 
την αμαρτωλότητά του και τις περιορισμένες του δυνατότητες. Κατά τρίτον, ει-
σάγει στη σχέση του με το ακροατήριό του την αλληλοσυγχώρηση, κλείνοντας 
για παράδειγμα, την πρώτη διδαχή του με την εξής προτροπή: «Παρακαλώ σας, 
αδελφοί μου, να ειπήτε και διά εμένα τον αμαρτωλόν τρεις φορές συγχωρείτε με και 
ο Θεός συγχωρήσοι σας. Συγχωρεθήτε και ανάμεσόν σας, ζητήσετε συγχώρησιν»101. 

99. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
μέσα από τις Διδαχές του, σσ. 189-190.

100. Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
μέσα από τις Διδαχές του, ό.π. σ. 190.

101. Ιωάννης Β. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές, ό.π., διδαχή Α1, σ. 144. δες και 
διδαχή γ΄, σσ. 224-232.
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Τέλος, είναι έκδηλη, καθόλη τη διάρκεια του διημέρου ή του τριημέρου, η κατα-
λυτική παρουσία της αγάπης για τον Θεό και για τον συνάνθρωπο, αλλά και το 
ενεργό πνευματικό ενδιαφέρον των μελών της σύναξης.

Η Ακανθοπούλου επιχείρησε να προσδιορίσει τα παιδαγωγικά και διδακτι-
κά στοιχεία της επικοινωνίας του Αγίου Κοσμά με το ακροατήριό του, έχοντας 
ασφαλώς επίγνωση του αναχρονισμού στον οποίο προβαίνει, προβάλλοντας στην 
επικοινωνία του Αγίου τις αντιλήψεις της σύγχρονης Παιδαγωγικής, για να διε-
ρευνήσει αν και σε ποιο βαθμό ο μεγάλος διδάχος τις «ενστερνίζεται». Τα εξαγό-
μενα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την παιδαγωγική έρευνα. Εδώ 
τα συνοψίζουμε, σύμφωνα με την κατάταξη της συγγραφέως102:

α) Η αυθεντία του δασκάλου. ο διδάσκαλος Πατροκοσμάς δεν προβάλει ως 
παραδοσιακή «αυθεντία». Μολονότι χρονολογικά εντάσσεται στην περίοδο της 
πρώιμης και παραδοσιακής Παιδαγωγικής, ο Άγιος Κοσμάς στη διδασκαλία του 
συνδυάζει πολλά στοιχεία της σύγχρονης Παιδαγωγικής. Αντλούσε την αυθεντία 
του όχι από κάποιους εκπαιδευτικούς θεσμούς, αλλά από την ιδιότητά του ως 
ιερομονάχου μορφωμένου με ανώτερη εκπαίδευση, πράγμα σπάνιο για την εποχή 
του, καθώς και από την ευλογία και έγκριση του οικουμενικού Πατριάρχη για το 
κηρυγματικό έργο του. ςε αυτό συνέβαλλε επίσης η χαρισματική και επικοινωνια-
κή προσωπικότητα και οι ικανότητες που διέθετε για να διδάσκει. 

β) Η ενεργός συμμετοχή των δεκτών. Το κήρυγμα του Πατροκοσμά γίνεται σε 
μια οικεία, ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα, που εξασφαλίζεται από την ταπεί-
νωση, την αγάπη και την ελευθερία. Έτσι διευκολύνεται η μάθηση και αναπτύσσο-
νται διαπροσωπικές σχέσεις. ο ιερομόναχος − διδάσκαλος καλεί τους αδελφούς 
– μαθητές του να συμμετάσχουν ενεργητικά, είτε με την αλληλοσυγχώρηση, είτε 
με τον διάλογο, είτε με προτροπές για χριστιανικές πράξεις και ενέργειες. Ακόμα 
τους προτρέπει μετά το τέλος της διδασκαλία του να αναζητήσουν και μόνοι τους 
τη γνώση ή να συζητήσουν ομαδικά όσα διδάχθηκαν. 

γ) Οι διαπροσωπικές σχέσεις. ο ιερομόναχος – διδάσκαλος βλέπει τους 
ακροατές του ως αδελφούς, μαθητές και ποίμνιο. γι’ αυτό και οι σχέσεις που ανα-
πτύσσει μ’ αυτούς διαπνέονται από βαθύ σεβασμό στο πρόσωπο του άλλου. χα-
ρακτηρίζονται από αγάπη, ειλικρίνεια, κατανόηση, αποδοχή, ενθάρρυνση, ελεύ-
θερη έκφραση, ισοτιμία και εμπιστοσύνη. Βέβαια το εκάστοτε ακροατήριό του δεν 
αποτελείται από μαθητές με τη στενή έννοια του όρου αλλά από τους δέκτες μιας 
παιδαγωγικής επικοινωνίας και προσπάθειας. ςε κάθε περίπτωση, μ’ αυτή την τα-
κτική ο Πατροκοσμάς εμφανίζεται να βρίσκεται πολύ μπροστά από την εποχή του, 

102. Αναλυτικότερα βλ. στην Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, η Παιδαγωγική Επικοινωνία του 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα από τις Διδαχές του, ό.π. σσ. 192-210, όπου γίνεται και η σχετική 
παιδαγωγική αναγωγή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
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αφού έχει κατανοήσει ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου – διδασκομένου 
καθορίζουν την επιτυχία της μάθησης, αλλά και τη συμπεριφορά των μαθητών. 
Με τον τρόπο αυτό ο μεγάλος διδάχος και χαρισματικός διδάσκαλος προετοιμά-
ζει καλύτερα το έδαφος για να επιτύχει την αλλαγή της συμπεριφοράς των ακροα-
τών του, επιτυγχάνοντας δηλαδή τη μάθηση. 

δ) Η μεθόδευση της διδασκαλίας. Η διδασκαλία του Πατροκοσμά, όπως κάθε 
ολοκληρωμένη διδασκαλία, είναι μια διαδικασία που ξετυλίγεται σε τρεις φάσεις: 
σχεδιασμός, διεξαγωγή, αξιολόγηση. Έτσι γίνεται σαφές ότι ο Άγιος Κοσμάς προ-
σχεδιάζει τις διδαχές του και, αφού τις αξιολογεί δοκιμάζοντές τες (διεξαγωγή), 
διαμορφώνει ένα τελικό «μοντέλο» το οποίο επαναλαμβάνει από τόπο σε τόπο 
μέχρι το τέλος της ζωής του. Μεθοδεύει μάλιστα με άριστο τρόπο τη διδασκαλία 
του, εμπνεόμενος από τα παιδαγωγικά ιδεώδη της εποχής του, κινούμενος, συ-
νεπώς, μεταξύ του μεταφυσικού ή θρησκευτικού και του ανθρωπιστικού ιδεώδους 
της αγωγής. δηλαδή, συνδυάζει στοιχεία του Ανθρωπισμού, που σέβεται τον άν-
θρωπο ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με τη διδασκαλία του χριστιανισμού, 
που προβάλλει πρωτίστως τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και κατόπιν με το 
συνάνθρωπο.

Η εκπόρευση της αυθεντίας του Πατροκοσμά κυρίως από τη μόρφωση και 
την προσωπικότητά του, οι συναισθηματικές σχέσεις που διαμορφώνει με τους 
ακροατές − μαθητές του, η προτροπή του για την ενεργή συμμετοχή τους στην 
όλη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και ο τρόπος μεθόδευσης της διδασκα-
λίας του, αποδεικνύουν ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός αξιοποιεί τα πιο σημαντικά παι-
δαγωγικά ιδανικά της εποχής του και ταυτόχρονα διαμορφώνει στοιχεία και αρχές 
της σύγχρονης Παιδαγωγικής, πατώντας γερά τόσο στο (δικό του) παρόν, όσο 
και στο μέλλον. Είναι, συνεπώς, σε θέση να προσφέρει σε όσους προστρέχουν να 
τον ακούσουν μια μοναδική παιδαγωγική − επικοινωνιακή εμπειρία, η οποία έχει 
ασφαλώς πολλά να διδάξει και στους νέους παιδαγωγούς.

* * *

ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός υπήρξε η επιβλητικότερη φυσιογνωμία λαϊκού πνευ-
ματικού ηγέτη των ύστερων χρόνων της Τουρκοκρατίας. Η ευεργετική δράση του 
εκδηλώθηκε στην πιο κρίσιμη για το γένος περίοδο, όταν ο ελληνισμός κινδύνευε 
να αφανισθεί, ιδίως στα βορειότερα τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας, 
από την αιμορραγία των εκούσιων και των βίαιων εξισλαμισμών. 

ο Πατροκοσμάς μολονότι δεν αμφισβήτησε την κοινωνική δομή και οργάνω-
ση, ούτε τους θεσμούς της εποχής του, πάλεψε σθεναρά για την αναμόρφωση 
της κοινωνίας, την εξάλειψη της κοινωνικής αδικίας και την αποκατάσταση των 
αδυνάτων. 



86 ΚωνςΤΑνΤΙνος δ. ΜΑλΑΦΑνΤΗς

Παρέμεινε πιστός στα ερμηνευτικά σχήματα του ορθόδοξου δόγματος και δια-
κήρυξε την προτεραιότητα της θρησκευτικής − πολιτισμικής ταυτότητας του ορ-
θόδοξου χριστιανού και εργάσθηκε ακαταπόνητα για την πνευματική αφύπνιση 
του γένους και την προετοιμασία μιας γενικότερης ανάπλασής του. 

Επιδίωξε μια λαϊκή παιδεία, έξω από το σχολαστικισμό των αρχαϊστών, αλλά 
μέσα στην ορθοδοξία, που αφύπνισε τα κατώτερα λαϊκά στρώματα και τα προε-
τοίμασε να δεχθούν τις αναγεννητικές προσπάθειες και τα απελευθερωτικά κη-
ρύγματα άλλων μεγάλων νεοελλήνων διαφωτιστών, όπως ο ρήγας Βελεστινλής 
(1757-1798) και ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833). 

Είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός ο προπομπός του νεοελληνικού διαφωτι-
σμού, που οδήγησε στην Επανάσταση και στον Αγώνα για την αποτίναξη του επί 
τέσσερις αιώνες οθωμανικού ζυγού. 

Βάσιμα λοιπόν ο διαπρεπής ιστορικός Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος αποφαί-
νεται: «Πραγματικά ο Πατήρ Κοσμάς υπήρξε ο μεγαλύτερος παιδαγωγός του εκ-
βαρβαρωμένου από την σκλαβιά και τις καταπιέσεις λαού της Δυτικής Ελλάδας»103. 

Η δράση και το έργο του Αγίου Κοσμά εξακολουθούν να διακρίνονται όχι μό-
νο για τη σοφία τους, αλλά και για τη διαχρονικότητά τους, καθώς η δυναμική 
αξιοποίησή τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις σημερινές κοινωνικές και 
πολυπολιτισμικές συνθήκες, στα πλαίσια της λεγόμενης «Ενωμένης Ευρώπης», 
μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό ηθικό αντέρεισμα στην πνευματική κρίση της 
εποχής μας. 

103. Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ, δ΄, Θεσσαλονίκη 
1973, σ. 441.
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Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Προλογικό Σημείωμα

ςύμφωνα μέ τόν πρῶτο βιογράφο1 τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, ὁ 
ὁποῖος ὑπῆρξε καί σύγχρονός του, ὁ ἅγιος πέθανε τό 1779 σέ ἡλικία 65 ἐτῶν2. Τό 
γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ καί μία ἔμμεση μαρτυρία γιά τό χρόνο γεννήσεώς του, πού 
βάσει τῶν ὑπολογισμῶν, πρέπει νά εἶναι τό ἔτος 17143. Ἄν καί νεώτεροι μελετητές4 
τοῦ βίου καί τοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου διατυπώνουν διαφορετική ἄποψη τοποθετώντας 
τή γέννησή του μεταξύ τοῦ 1700 καί 1707, θεωρεῖται πιό ἀκριβἠς ἡ πληροφόρηση 
τοῦ ἁγίου νικόδήμου, ὡς «αὐτήκοου» μάρτυρος τοῦ κηρύγματος καί τῆς βιωτῆς 
τοῦ ἁγίου στό ἅγιον Ὄρος. 

Ὁ ἴδιος ἀναφέρει συχνά ὅτι ἐπῆγε εἰς τό ἅγιον Ὄρος καί ἔκλαιγε διά τίς ἁμαρ-
τίες του δεκαεπτά χρόνους5. ςημειωτέον ὅτι στήν Ἀθωνιάδα ςχολή ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς διδάχθηκε γραμματική ἀπό τόν Παναγιώτη Παλαμᾶ καί λογική ἀπό τόν νι-
κόλαο Τζαρτζούλιο ἀπό τό Μέτσοβο6. Ὁ τελευταῖος διετέλεσε ςχολάρχης μετά 
τόν Εὐγένιο Βούλγαρη, τόν ὁποῖο, κατά τόν χριστόφορο Περραιβό, ὁ ἅγιος εἶχε 
ἐπίσης διδά-σκαλο7. Ἡ παραμονή του ἐκεῖ, κατά τούς νεώτερους ὑπολογισμούς, 
διήρκησε τή δεκαετία 1750-1760. γιά τό διάστημα τῶν ἑπτά χρόνων πού ὑπολεί-
πονται δέν ὑπάρχει σαφής πληροφόρηση8.

1. Ἰω. Μενούνου, «Ὁ πρῶτος βιογράφος τοῦ Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ», Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Στερεοελ-
λαδικῶν Μελετῶν 4 (1973), σσ 345-354. Περί τῆς βιογραφίας τοῦ ἁγίου, βλ. ἐπίσης Κ. ςάθα, 
νεοελληνική Φιλολογία, Βιογραφίαι, σ. 489. Πρβλ. ἐπίσης, Κ. ςαρδελῆ, Ὁ ἅγιος τῶν Σκλάβων, 
Ἀθήνα 1998.

2. νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, Ἀστήρ, Ἀθήνα, 19613, σ. 207.
3. Βλ. Ἰω. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές καί Βιογραφία, Ἀκρίτας, Ἀθήνα 20047, σ. 

230. ἀπό τήν ἐν λόγῳ διδακτορική διατριβή γίνεται καί ἡ παράθεση τῶν κειμένων. ςτό ἑξ. βλ. 
Μενοῦνος.

4. Βλ. ς. Παπακυριακοῦ, Συμβολή εἰς τόν βίον Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Ἀθήνα 1956, σ. 15 καί Κ.ς. 
Κώνστα, Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθήνα 1973, σ. 37.

5. Μενοῦνος, σ. 231.
6. νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, σ. 201.
7. χρ. Περραιβοῦ, Σύντομος βιογραφία τοῦ ἀοιδήμου Ρήγα Φερραίου τοῦ Θετταλοῦ, Ἀθήνα 

1860, σ. 50.
8. Κατ’ἄλλους ὁ ἅγιος Κοσμᾶς παρέμεινε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο Ἅγιον Ὄρος καί 
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Ὅσον ἀφορᾶ στη μόρφωση πού ἀπέκτησε στό Ὄρος ἤ ἀκόμη καί ἐκτός αὐτοῦ 
ὁ ἴδιος ὁ Αἰτωλός ἀναφέρει: «Καί ἐγώ ἀπό τό σχολεῖον ἔμαθα τά εἰκοσιτέσσε-
ρα γράμματα..ἔμαθα καί πεντέξι ἑλληνικά..καί ἔμαθα πολλῶν λογιῶν γράμματα, 
ἑβραϊ-κά, τουρκικά, φράγκικα καί ἀπ’ὅλα τά ἔθνη καί πολλά τά ἐδιάβασα»9. ςέ 
ἄλλο σημεῖο σημειώνει πάλι ὁ ἴδιος μέ ἔμφαση: «Ἐγώ, χριστιανοί μου, ἔφθειρα τήν 
ζωήν μου εἰς τήν σπουδήν σαράντα-πενῆντα χρόνους, ἐγώ ἔδιάβασα καί περί ἱε-
ρέων καί περί ἀσεβῶν (δηλ. περί τῶν Τούρκων) καί περί ἀθέων καί περί αἱρετικῶν, 
τά βάθη τῆς σοφίας ἐρεὐνησα».10

Ἔχοντας κανείς ὑπόψη τά ἀνωτέρω ἀναλογίζεται ποιά ἱερά κείμενα εἶχε ἤ μπο-
ροῦσε νά ἔχει στή διάθεσή του πρός μελέτη ὁ ἅγιος Κοσμᾶς καί νά ἀντλήσει ἀπό 
αὐτά ὐλικό, ὥστε νά τό παρουσιάσει μέ τό κήρυγμα του στό σκλαβωμένο ἀκροα-
τήριό του;

Ὅσον ἀφορᾶ είδικότερα στή μελέτη τῆς Παλαιᾶς διαθήκης οἱ διαθέσιμες γιά 
τήν ἐποχή του ἐκδόσεις ἦταν οἱ ἀκόλουθες: α) γιά τή μελέτη τῆς ἑβραϊκῆς Βίβλου, 
ἡ πολύγλωττος11 λονδίνια (Biblia Sacra Polyglotta), πού ἐκδόθηκε κατά τά ἔτη 
1654-57 στό λονδίνο ἀπό τόν ἐπίσκοπο τῆς Ἀγγλικανῆς Ἐκκλησίας B. Walton. 
Θεωρήθηκε πλουσιότερη καί σπουδαιότερη ἀπό τίς προηγούμενες12, καθώς περιε-
λάμβανε περισσότερα κείμενα καί πραγματεῖες, ὅπως καί ἕνα ἑπτάγλωσσο λεξικό 
τοῦ E. Castellus καί β) γιά τή μελέτη τῆς ἑλληνικῆς μεταφράσεως τῆς Π. διαθήκης 
κατά τούς ο΄ ἡ γράβεια ἔκδοση (1707-20) πού ἀποτελοῦσε ἔργο τοῦ J. Grabe καί 
εἶχε βασιθεῖ σέ πολλά χειρόγραφα, κατά κύριο λόγο στόν κώδικα Α (Ἀλεξανδρινός 
τοῦ 5ου αἰ.) καί εἶχε δημοσιευθεῖ στήν Ὀξφόρδη13.

θεωρεῖται πιθανό ὅτι το διάστημα 1767-1775 βρισκόταν ἀκόμη ἐκεῖ. δυστυχῶς, ὅμως, θεωροῦνται 
ἀνεπαρκῆ τά στοιχεῖα, ὥστε να ὑποστηριχθεῖ μία τέτοια ἄποψη. Πρβλ. Ἀπ. Βακαλόπουλου, Ἱστορία 
τοῦ Νέου Ελληνισμοῦ, τόμ. δ΄, σ. 431, Μενοῦνος, σ. 233.

9. χειρόγραφο ὑπ ἀριθμ. 29 τῆς Φιλοσοφικῆς ςχολῆς Θεσσαλονίκης, σ. 262.
10. Μενοῦνος, σ. 233 καί ὑποσ. 28 τῆς ἴδιας σελίδας.
11. Ἄς σημειωθεῖ ὅτι οἱ πολύγλωσσες ἐκδόσεις τῆς ἑβραίκῆς Βίβλου παραθέτουν παράλληλα μέ 

τό μασωριτικό κείμενο καί τό κείμενο τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μεταφράσεων τοῦ κειμένου τῶν ο΄, 
τῆς Βουλγάτα, τῆς συριακῆς Πεσιττώ καί τῶν νεοτέρων ὅπως ἡ Vetus Latina, ἡ αίθιοπική, ἡ ἀραβική 
κ. ἄ. Το μασωριτικό κείμενο συνοδεύεται καί ἀπό τή λατινική του ἀπόδοση. οἱ πολύγλωττες 
ἐκδόσεις παραθέτουν σέ ὁρισμένες περιπτώσεις καί ἄλλα, συναφῆ πρός τό μασωριτικό κείμενα, 
ὅπως ἡ ςαμαρειτική Πεντάτευχος καί τά ταργκουμείμ (δηλ. τίς ἀραμαϊκές μεταφράσεις τῆς 
ἑβραϊκῆς Βίβλου) μέ τήν λατινική τους ἀπόδοση, κριτικές σημειώσεις καί τέλος συμπληρώνονται 
ἀπό στοιχεῖα ἑβραϊκῆς γλώσσας. Βλ. σχετ. ςτ. Καλαντζάκη, Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπιμ. 
Ἀθ. Παπαρνάκης, ἐκδόσεις Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 173-174. Περί τῶν ταργκουμείμ πρβλ. 
ἐπίσης δ. δόϊκου, Εἰσαγωγή στήν Παλαιά Διαθήκη, γενική Εἰσαγωγή, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 118.

12. Πρόκειται γιά τήν Κομπλούτια (1514-17) πού ἐκδόθηκε στήν Ἀλκάλα τῆς Ἰσπανίας, τήν 
Ἀντβερπαϊκή (1569-72) πού ἐκδόθηκε στήν Ἀμβέρσα τοῦ Βελγίου, τήν Παρισινή (1629-45) πού 
ἐκδόθηκε στό Παρίσι. Βλ. σχετ. ςτ. Καλαντζάκη, Εἰσαγωγή, σ. 174.

13. ςτ. Καλαντζάκη, Εἰσαγωγή, σ. 206.
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Ἰδιαίτερη, ὅμως, ἐπίδραση στή βιβλική σπουδή καί στή διαμόρφωση τοῦ κατη-
χητικοῦ λόγου τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ φαίνεται νά ἄσκησε τόσο ἡ ἀπόκρυφη γραμμα-
τεία ὅσο καί τά σχόλια τῶν ἑρμηνευτῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα εἶχε τή 
δυνατότητα νά μελετήσει ὑπό μορφή χειρογράφων κατά τή διάρκεια τῆς παρα-
μονῆς του στό Ἅγιο Ὄρος, ὅπως ἐπίσης καί τά λειτουργικά βιβλία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας.

ςτόν ἀναγνώστη τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ γίνεται ἀντιληπτό, ὅτι ἡ μελέτη 
του δέν ἦταν προσκολλημένη στό γράμμα τῆς Βίβλου οὔτε στήν ἀποστήθιση χω-
ρίων καί περικοπῶν της. Τήν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας γραφῆς προσέγγιζε ἐπί τῆ βάσει 
τῆς ἐποχῆς του ἀδιαφορώντας γιά τήν ἀποτύπωση τῆς φιλολογικῆς ἀκρίβειας14.

Ἄν καί τό περιεχόμενο τῆς μορφώσεώς του δέν εἶναι γνωστό, ὡστόσο εἶναι 
εὐδιάκριτη σ’αὐτόν ἡ καλή γνώση καί χρήση τῆς ρητορικῆς πού εἶχε διδαχθεῖ ἀπό 
τόν ἱερομόναχο ἀδελφό του χρύσανθο, τήν ὁποία καί ἔθεσε στήν μόρφωση καί 
τήν διαμόρφωση τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους τῶν συγχρόνων του. Αὐτό γίνεται ἐμ-
φανές ἀπό τή χρήση τῶν βιβλικῶν παραδειγμάτων πού χρησιμοποιεῖ, καθώς ὁ 
ἅγιος Κοσμᾶς κατάφερνε νά συνδέσει γεγονότα καί πρόσωπα τῆς Βίβλου μέ τόν 
ἔμπρακτο χριστιανικό βίο, χωρίς ἡ σύνδεση αὐτή νά εἶναι προφανής γιά τόν ση-
μερινό ἀναγνώστη. Ἔτσι π.χ. ἡ φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ ἔγινε ἀφορμή νά μιλήσει ὁ 
ἅγιος Κοσμᾶς στό ἀκροατήριό του περί νηστείας ἤ ἡ ἀπάρνηση τῶν εἰδώλων ἀπό 
τόν ἴδιο πατριάρχη δίνει τό ἔναυσμα στόν ἅγιο νά πεῖ, ὅτι ὅμοια εὐλογία μέ αὐτήν 
πού δέχθηκε ὁ Ἀβραάμ, θά λάβει κάθε πιστός πού θά «ἔχει τόν νοῦν του εἰς τόν 
Θεόν»,. Κι’αὐτό ἐπειδή «ὁ Θεός τόν ἀξιώνει καί ἀπερνᾶ καί ἐδῶ καλά καί πηγαίνει 
εἰς τόν Παράδεισον νά χαίρεται πάντοτε μέ τόν Ἀβραάμ». Ἡ ἴδια πάλι διήγηση 
ὡθεῖ τόν Αἰτωλό νά παροτρύνει τούς χριστιανούς τῆς ἐποχῆς του, ὥστε νά μήν 
ἐμποδίζουν τά παιδιά τους, ἀγόρια ἤ κορίτσια, στήν ἐπιλογή τοῦ μοναχικοῦ βίου, 
διότι τό ἀντίθετο θά ἀποβεῖ κολάσιμο ἁμάρτημα γιά τούς ἴδιους. 

Παραδείγματα παλαιοδιαθηκικῶν μορφῶν

Τά παραδείγματα πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀπό τήν Παλαιά διαθήκη εἶναι 
ἀτομικά, ἀναφέρονται δηλ. σέ μεμονωμένες προσωπικότητες καί ἐντάσσονται φυ-
σικά στά θρησκευτικά θέματα15 πού πραγματεύεται στίς διδαχές του. Τά παραδείγ-
ματα προσάγονται «πρός μίμησιν» στό χριστεπώνυμο λαό, χωρίς αὐτό να σημαίνει 
ὅτι δέν γίνονται περιγραφές ἀτόμων πού ἀπείθησαν στό λόγο τοῦ Θεοῦ16.

14. Μενοῦνος, σ. 234, ὑποσ. 30.
15. Ἄλλα θέματα μέ τά ὁποῖα ασχολεῖται ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἀφοροῦν στήν κοινωνία, στήν 

παιδεία καί στήν ἐθνική ἀποκατάσταση.βλ. Μενοῦνος, σ. 311-316. 
16. Βλ. Μενοῦνος, σ. 312.
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Ἡ ἀναφορά τους δέν ἐξαντλεῖται σέ μία καί μόνη διδαχή ἤ σέ Ἀπόσπασμα, 
ἀλλά ἐκτείνεται σέ ὅλο τό ἔργο του. ςαφῶς, ἡ μνεία τους γίνεται ἀφορμή γιά ποι-
κίλους ἑρμηνευτικούς σχολιασμούς καί παραινέσεις ἀπό μέρους του πρός ὄφελος 
τῶν χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς του.

Ἡ παράθεση πάλι τῶν παραδειγμάτων τῶν θρησκευτικῶν προσωπικοτήτων 
στίς διδαχές γίνεται χωρίς νά ἀκολουθεῖται ἡ βιβλική ἱστορία, ἀφοῦ σκοπός τοῦ 
ἁγίου εἶναι ἡ προβολή τῶν μορφῶν αὐτῶν ὡς προτύπων γιά τό ἀκροατήριό του. 

ςτήν παροῦσα ἐργασία προκρίθηκε ἡ ἀλφαβητική σειρά, ἀφοῦ ἡ χρήση τῶν 
παραδειγμάτων ἀπό τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό στίς διδαχές του εἶναι ἀσύνδετη πρός 
τήν ἐξέλιξη τῆς βιβλικῆς ἱστορίας καί συνεπῶς ἀπουσιάζει ἡ ὁποιαδήποτε σύνδεση 
μεταξύ τους.

Ἡ πρώτη ἀναφορά στόν πατριάρχη Ἀβραάμ γίνεται στή διδαχή γ΄ παρ. 180-
18117 έντός τῆς συνάφειας περί τῆς τητήσεως τῆς νηστείας τῆς Μ. Τεσσαρακο-
στῆς. Ἀφοῦ πρῶτα ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀναφέρεται στά Πάθη τοῦ Θεανθρώπου θυμί-
ζει στό ἀκροατήριό του ὅτι κατά την Μ. Τετάρτη ἔγινε ἡ προδοσία τοῦ Κυρίου καί 
ἡ παράδοσή του: «Τήν Μεγάλην Τετράδην ἐπουλήθηκεν ὁ Κύριος μας» καί τήν Μ. 
Παρασκευή ἐσταυρώθη. Ἐντύπωση φυσικά ἀποτελεῖ τό γεγονός, ὅτι ὁ Αἰτωλός 
δέν τοποθετεῖ τή ςταύρωση κατά τήν Μ. Πέμπτη καί τήν ταφή τοῦ χριστοῦ κατά 
τήν Μ. Παρασκευή. Αὐτό βεβαίως έχει τήν ἐξήγησή του, καθώς θέλει νά τονίσει τή 
σημασία τῆς τηρήσεως τῆς νηστείας κατά τίς δύο ἡμέρες, ὅπως ἔχει θεσμοθετήσει 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία18, ὄχι μόνο τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ἀλλά καί 
τόν ὑπόλοιπο χρόνο19.

Ἐκτός τῆς νηστείας τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὑπενθυμίζει στούς 
πιστούς ὅτι εἶναι χρέος τους ἡ τήρηση καί τῶν ἄλλων νηστειῶν πού θέσπισαν οἱ 
ἅγιοι Πατέρες φωτισμένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα20. Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς νηστείας 
ἑστιάζεται κατ’αὐτόν στήν νέκρωση τῶν παθῶν, στήν ταπείνωση τῆς σάρκας καί 
τοῦ σώματος, τό ὁποῖο χαρακτηρίζει ὡς «ἕνα λύκο, ἕνα γουρούνι, ἕνα θηρίον, ἕνα 
λεοντάρι»21. Μέσα στά πλαίσια αὐτά τοῦ δίδεται ἀφορμή νά μιλήσει γιά τήν ἀπο-
φυγή τῆς ἀνθρώπινης πλεονεξίας καί την υἱοθέτηση τῆς ἐγκράτειας, διότι ὁ Θεός 
εὐλογεῖ τά ἀναγκαῖα γιά τόν ἄνθρωπο, ἐνῶ τό πλεόνασμα καταρᾶται, διότι αὐτό 

17. γιά τήν παράθεση τῶν κειμένων βλ. Μενοῦνος σ. 147-148.
18. Βλ. σχετ. τόν ξΘ΄κανόνα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου ἀναφέρονται τά ἀκόλουθα «Εἰ τις 

ἐπίσκοπος…τήν ἁγίαν Τεσσαρακοστήν οὐ νηστεύει, ἤ Τετράδα, ἤ Παρασκευήν, καθαιρείσθω» στό: 
Ἀγαπίου Ἱερομονάχου-νικοδήμου Μοναχοῦ, Πηδάλιον τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας, ἐν Ἀθἠναις 
1886, σ. 84

19. «Πρέπει καί ἡμεῖς, ….νά νηστεύωμεν πάντοτε, μά περισσότερον τήν Τετράδη, διατί 
ἐπουλήθηκε ὁ Κύριος καί τήν Παρασκευή, διατί ἐσταυρώθη», Μενοῦνος, σ. 147.

20. Βλ. Μενοῦνος, σ. 147.
21. Ὅ.π., σ. 147.



ΠΑλΑΙοδΙΑΘΗΚΙΚΕς ΜορΦΕς ως ΠΑρΑδΕΙγΜΑΤΑ ΑρΕΤΗς ΚΑΙ ΠΙςΤΕως ςΤΙς δΙδΑχΕς 91

ἀνήκει στούς πεινῶντες. ςτή συνέχεια μνημονεύει τήν τήρηση τῆς νηστείας τῆς 
Καθαρᾶς δευτέρας, προφανῶς ὡς ἐναρκτήριας τῆς νηστείας τῆς Μ. Τεσσαρακο-
στῆς, λέγοντας ὅτι «εἶναι καλόν καί ἅγιον ὅποιος το κρατεῖ»22.

Ἐντός αὐτῆς τῆς συνάφειας ὁ πατρο-Κοσμᾶς χρησιμοποιεῖ τό παράδειγμα τῆς 
φιλοξενίας τοῦ πατριάρχη Ἀβραάμ, ὄχι ὅπως αὐτό περιγράφεται ἀπό τή βιβλική 
παράδοση23, ἀλλά ἐρανιζόμενος στοιχεῖα ἀπό τήν ἀπόκρυφη βιβλική γραμματεία 
καί πιό συγκεκριμένα ἀπό τό ἔργο «Διαθήκη Ἀβραάμ». Ἡ διήγηση ἀπουσιάζει 
ἀπό τίς δύο μεγάλες συλλογές τῶν Ἀποκρύφων καί Ψευδεπιγράφων τῆς Π. δια-
θήκης, τῆς ἀγγλικῆς τοῦ R.H.Charles καί τῆς γερμανικῆς τοῦ E.Kautsch. Τό ἐν 
λόγῳ ἔργο συμπεριελήφθη στό τέλος τοῦ Β΄ τόμου τῆς ἐκδόσεως τῶν Ἀποκρύ-
φων τῆς Π. Διαθήκης ἀπό τόν ἀείμνηστο ς. Ἀγουρίδη, ὁ ὁποῖος ἔχει σημειώσει 
ὅτι πρόκειται γιά κείμενο ἀμφιβόλου προελεύσεως καί ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα 
κειμένων πού διέσωσε ἡ μεσαιωνική παράδοση σέ βιβλιοθῆκες μονῶν τῆς χώ-
ρας24. Ἡ νεοελληνική ἀπόδοση τῆς «Διαθήκης Ἀβραάμ» φέρει τόν τίτλο «λόγος 
κατανυκτικός καί θαυμάσιος τοῦ ἁγίου, δικαίου Ἀβραάμ, λεγόμενον Ἰδιοθέσιο-
ν»25. Κατά τό Ἰδιοθέσιον ὁ Ἀβραάμ ἦταν δίκαιος καί ἐνάρετος ἐκ πίστεως· περισ-
σότερο ὅμως διακρινόταν γιά τή φιλοξενία του πού διέθετε ἐκ φύσεως καί γιά 
τήν καλή προαίρεσή του. Εἶχε κτίσει μάλιστα καί ἕνα σπίτι σ’ἕνα σταυροδρόμι γιά 
νά δέχεται τους ξένους, «καί ὅσοι ἀπερνοῦσαν ἀπ’ἐκεῖ, μικρούς τε καί μεγάλους, 
ὅλους τούς ἐδέχετον· ὁ δέ τόπος ὁποῦ ἔκτισε τό ξενοδοχεῖον ὀνομάζετον, Ἰδρύϊ 
Μαμβρῆ, ἤγουν κρύα βρύσις»26.

Βασιζόμενος στήν ἀνωτέρω διήγηση ὁ Αἰτωλός προσέθεσε στή δική του με-
ταφορά τοῦ παραδείγματος ὅτι ὁ Ἀβραάμ δεν ἔτρωγε χωρίς νά φιλοξενεῖ καί 
κάποιον ξένο. Ἡ παρεμπόδιση τοῦ ἔργου τοῦ Ἀβραάμ ἀπό τόν διάβολο, λόγῳ 
φθόνου, ἀνάγκασε τόν πατριάρχη νά ἀναζητήσει ὁ ἴδιος κάποιον περαστικό γιά 
νά τόν φιλοξενήσει. Ἡ καρτερία του συνοδεύθηκε ἀπό τριήμερη νηστεία. Μετά 
το τριήμερο φάνηκαν στόν δρόμο τρεῖς ἄνθρωποι, τούς ὁποίους «ἐπῆρεν εἰς τήν 

22. Μενοῦνος, σ. 148.
23. Πρόκειται γιά τή βιβλική διήγηση τῆς φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ στό γεν. 17.
24. ς. Ἀγουρίδη, Τά Ἀπόκρυφα Κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐκδ. «Ἔννοια», Ἀθήνα 2004, 

σ. 479 καί ςημείωση τῆς ἴδιας σελίδας. 
25. ςύμφωνα μέ ἀνέκδοτο χειρόγραφο τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

(Μονεμβασίας) καί ςπάρτης, βλ. ὅ.π. σ. 479.
26. ς. Ἀγουρίδη, Τά Ἀπόκρυφα Κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, σ. 482. Τήν ἔμφυτη φιλοξενία 

τοῦ Ἀβραάμ ἐξῆρε καί ό ὁ Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, σημειώνοντας ὅτι ὁ πατριάρχης εἶχε τήν 
εὐχαρίστηση νά φιλοξενεῖ. Ὑπῆρξε πιστός στόν Θεό καί ἀκούραστος στήν ὑπηρεσία του, ἐνῶ 
ἀβίαστα ἐκπλήρωνε τό καθῆκον του, γι’αὐτό καί ἀξιώθηκε νά δεῖ προτυπούμενη τήν Ἁγία Τριάδα., 
βλ. σχετ. M. Sheridan, Ancient Christian Commentary on Scripture, Old Testament II, Gen. 12-30, 
Intervarsity Press, Illinois 2002, σ. 93.



92 ΑλΕξΑνδρΑ Β. ΠΑλΑνΤζΑ

τέντα του καί τούς ἐφίλευσεν. Ὕστερον ἔγιναν/ἄφαντοι ἀπ’ ἔμπροσθέν του. Τό-
τε ἐκατάλαβε πώς ἦταν ἡ ἁγία Τριάς καί ἐδόξασε τόν Θεόν εἰς τύπον τῆς ἁγίας 
Τριάδος. Ὅποιος νηστεύει τό τριήμερον ἔχει μισθόν εἰς τήν ψυχήν του». Ἀξιο-
σημείωτος τυγχάνει ὀ λόγος του σχετικά μέ τή δυνατότητα τῶν ἀνθρώπων γιά 
τήν τήρηση τῆς νηστείας: «Καί πάλιν τό κατά δύναμιν, δέν σέ λέγω ἐκεῖνο ὁπού 
δέν ἠμπορεῖς, καί μίαν ἡμέραν νά κρατήσης καί δύο, σάν δύνασαι, ὠφελεῖται ἡ 
ψυχή σου».

Αὐτό πού παρατηρεῖ κανείς εἶναι ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τοποθετεῖ σέ δύο ἄξονες 
τή νηστεία: α) ὡς πράξη τιμῆς, σεβασμοῦ καί ἐνθυμήσεως τῆς συλλήψεως καί τῶν 
παθῶν τοῦ Ἰησοῦ χριστοῦ καί β) ὡς ἀποχή ἀπό τήν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα 
ὁ κάθε πιστός θά πρέπει νά μοιράζεται μέ τόν συνάνθρωπό του. Μ’αὐτόν τόν τρό-
πο ὁ νηστεύων ὀφελεῖται διπλά, καθώς ὁ ἴδιος χαλιναγωγεῖ ἀφενός μέν τόν ἑαυτό 
του, ἀφετέρου δέ προσφέρει ἀγάπη καί ζεστασιά στόν συνάνθρωπο. 

Ἡ δεύτερη φορά πού ὁ Αἰτωλός χρησιμοποιεῖ τό παράδειγμα τοῦ Ἀβραάμ σχε-
τίζεται μέ τό παράδειγμα τῆς ἀπαρνήσεως τῶν εἰδώλων τῆς Μεσοποταμίας καί 
τῆς οἰκειώσεως τοῦ Θεοῦ. Τό παράδειγμα ἐντάσσεται στή συνάφεια τοῦ λόγου τῆς 
διδαχῆς Ε΄περί τῆς ὑποταγῆς τῶν παιδιῶν στούς γονεῖς μόνον ὡς πρός τό καλό. 
Ἐάν, λέγει, ὁ ἅγιος οἱ γονεῖς ἀρνηθοῦν τόν χριστό καί ἀκολουθήσουν τόν διάβολο 
καί παροτρύνουν τό παιδί νά κάνει τό ἴδιο, τότε τό παιδί θά πρέπει νά ἀκολουθήσει 
τό παράδειγμα τοῦ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τή λατρεία τῶν εἰδώλων καί τήν 
πατρική του οἰκογένεια καί ἀκολούθησε τόν ἀποκαλυπτόμενο σ’αὐτόν Θεό στή γῆ 
τῆς ἐπαγγελίας. 

Καί σ’αὐτό τό παράδειγμα ὁ ἅγιος Κοσμᾶς δέν ἀκολουθεῖ τή βιβλική διήγηση 
τοῦ 11 καί 12 κεφαλαίου τοῦ βιβλίου τῆς γενέσεως, ἀλλά τό παραθέτει δανειζόμε-
νος στοιχεῖα ἀπό τό βιβλίο τῶν Ἰωβηλαίων (12, 12-15)27, ὅπου σύμφωνα μέ αὐτό ὁ 
πατέρας τοῦ Ἀβραάμ, Θάρα θέλοντας νά προσφέρει θυσία στά εἴδωλα ζήτησε ἀπό 
ἐκεῖνον νά τοῦ φέρει ἕνα πρόβατο. Ὁ Ἀβραάμ τό ἔφερε, γκρέμισε ὅμως τό θυσια-
στήριο τῶν εἰδώλων, μέ άποτέλεσμα νά ἐκδιωχθεῖ ἀπό τόν πατέρα του.

ςτό λόγο πρός τό ἀκροατήριο του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀνέφερε ὅτι ὁ Ἀβραάμ στο-
χάστηκε καί ἀναρωτήθηκε: «Ὅλος ἐτοῦτος ὁ κόσμος, ὅπου στέκει πάντοτε και-
νούργιος τόσους χρόνους, τάχα δέν εἶχε ἀφέντη; Καί διατί ὁ πατέρας μου νά προ-
σκυνᾶ εἴδωλα κωφά καί ἀναίσθητα καί νά μή προσκυνᾶ τόν ἀληθινόν Θεόν ὁπού 
ἐποίησε τόν οὐρανόν καί τήν γῆν, τήν θάλασσαν καί τά πάντα; Καί εὐθύς ἤκουσε 
φωνήν οὐρανόθεν ὁ Ἀβραάμ ὁπού τοῦ ἔλεγεν ἄγγελος Κυρίου:/Ἀβραάμ, καλή 
εἶναι ἡ γνώμη σου καί πήγαινε εἰς τήν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας καί κάθισε ἐκεῖ ἕως νά 

27. Βλ. R.H. Charles, Apocrypha and Prseudepigrapha of the Old Testament, II, Clarendon 
Press, Oxford 1913, σ. 31.



ΠΑλΑΙοδΙΑΘΗΚΙΚΕς ΜορΦΕς ως ΠΑρΑδΕΙγΜΑΤΑ ΑρΕΤΗς ΚΑΙ ΠΙςΤΕως ςΤΙς δΙδΑχΕς 93

σοῦ εἰπῶ τί ἔχεις νά κάμης, διατί, ἄν πηγαίνης ὀπίσω εἰς τόν πατέρα σου νά τοῦ 
εἰπῆς αὐτά τά λόγια ὁπού ἐστοχάσθης, ἐκεῖνος σέ θανατώνει. Μόνον φεῦγε»28.

Ἐντύπωση προκαλεῖ στό σημερινό ἀναγνώστη τῆς διδαχῆς Ε΄, σχετικά μέ τό 
συγκεκριμένα παράδειγμα, ὅτι ἡ ὠφέλεια γιά τούς χριστιανούς τῆς ἐποχῆς τοῦ 
ἁγίου ἀπό τή μίμηση τοῦ παραδείγματος τοῦ Ἀβραάμ εἶναι καί ὑλική καί πνευμα-
τική. Πιό συγκεκριμένα ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός ἀξίωσε τόν Ἀβραάμ «καί ἔγινεν ὑπέρ-
πλουτος ὡσάν βασιλεύς καί εὐλόγησεν ὁ Θεός τό σπέρμα του καί ἔγινεν ὡσάν τά 
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καί ὡσάν τήν ἄμμον τῆς θαλάσσης»29. Ἐπιπλέον ἐπισημαίνεται 
ὅτι ἡ συμπεριφορά τοῦ Ἀβραάμ πρός τούς πολυπληθεῖς δούλους του ἦταν ἀδελ-
φική30 καί ὄχι ἀπαξιωτική, ἀνάλογη πρός τά εἰωθότα τῆς ἐποχῆς του. Ὡς δίδαγμα 
τοῦ ἀνωτέρω παραδείγματος προκύπτει ὅτι γιά ὅποιον στοχάζεται διαρκῶς τόν 
Θεό, αὐτόν τόν ἀναμένει ἡ ἐπίγεια εὐημερία, ἀλλά καί ἡ αἰώνια ἀνακούφιση καί 
χαρά κοντά στόν πατριάρχη31. Μία ἐπιπλέον παρατήρηση πού μπορεῖ κανείς νά 
κάνει ἐπ’αὐτοῦ εἶναι ὅτι ὁ Αἰτωλός μέσω τοῦ συγκεκριμένου παραδείγματος ἐπι-
χειρεῖ νά διαβεβαιώσει τό ἀκροατήριό του ὅτι ἡ πίστη, ὡς τοῦ Ἀβραάμ, στόν Θεό 
ἐξασφαλίζει στόν καθένα ἄνθρωπο τόσο τή σωματική ὅσο καί τήν ψυχική του 
ὑπόσταση32. Ὁ ἅγιος μέ τή φράση του «ὅποιος ἔχει τόν νοῦν του εἰς τον Θεόν…ὁ 
Θεός τόν ἀξιώνει…»33 δηλώνει τή δική του πίστη στόν προνοητή Θεό, ἀπό τόν 
ὁποῖο ὁ καθένας ἄνθρωπος ἐλπίζει τά ἐπίγεια καί τά ἐπουράνια. 

Τό ἀνωτέρω παράδειγμα κατακλείεται ἀπό τήν παρότρυνση τοῦ ἁγίου πρός 
τούς γονεῖς νά ἐπιτρέπουν χωρίς προσκόμματα στά παιδιά τους τήν ἐπιλογή τοῦ 
μοναχικοῦ βίου, διότι μέ αὐτόν τά παιδιά παραμένουν στό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό 
τό γεγονός, τονίζει ὁ ἅγιος, πρέπει νά χαροποιεῖ τούς γονεῖς, ἀφοῦ πρόκειται γιά 
τή συμπόρευση τῶν παιδιῶν τους μέ τον χριστό. Ἡ ἐπιλογή τῶν παιδιῶν γιά μή 
κοινωνικά ἀποδεκτές συμπεριφορές θά πρέπει ἀντίθετα, νά προξενεῖ λύπη καί 
στεναχώρια στούς γονεῖς34.

Τό παράδειγμα τοῦ προφήτη Ἠλία, ἐντάσσεται στό πλαίσιο τοῦ κηρύγματος τοῦ 
ἁγίου Κοσμᾶ περί τῆς προετοιμασίας τῶν χριστιανῶν ἐνόψει τῆς ἐλεύσεως τῆς 
δευτέρας Παρουσίας τοῦ χριστοῦ, ἡ ὁποία ὁπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει στή διδαχή Α2, 
ἐπικαλούμενος τήν καινοδιαθηκική μαρτυρία, «εἰς τόν ὄγδοον αἰῶνα ἔχει νά γένη 

28. Μενοῦνος, σ. 200.
29. ὅ.π. σ. 200.
30. Βλ. Μενοῦνος, σ. 200.
31. Βλ. Μενοῦνος, σ. 200.
32. Ἡ μορφή ἄλλωστε τοῦ Ἀβραάμ εἶναι συνδεμένη μέ τήν παραδείσια κατάσταση, γεγονός 

πού μαρτυρεῖται καί ἀπό τήν Καινή διαθήκη στήν εὐαγγελική περικοπή τοῦ πλουσίου καί τοῦ 
πτωχοῦ λαζάρου, (λκ. 16, 19-31).

33. Μενοῦνος, σ. 200.
34. Βλ. Μενοῦνος, σ. 200-201.
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το τέλος τοῦ κόσμου»35. Τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἠλία προηγεῖται ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντι-
χρίστου, ὁ ὁποῖος θά προκαλέσει πολλά κακά στόν κόσμο, θά ὀνομασθεῖ υἱός τοῦ 
Θεοῦ καί θά θελήσει «νά σταθῆ βασιλεύς νά ὁρίση τόν κόσμον ὅλον καί νά κάνη 
καί θαύματα κατά φαντασίαν, διά νά πλανᾶ τούς ἀνθρώπους νά τόν ὁμολογήσουν 
διά χριστόν καί ὅσοι τόν πιστεύουν νά τούς τάζη τόσα ἀγαθά καί ὕστερα νά τούς 
βουλώνει (δηλ. νά τούς σφραγίζει) εἰς τό μέτωπον, μάλιστα οἱ Ἑβραῖοι ὅλοι ἔχουν 
νά τόν πιστεύσουν»36. γιά τούς χριστιανούς, ὅμως, ὁ Θεός θά στείλει τόν προφήτη 
Ἠλία γιά νά διδάξει σέ ὅσους ἔχουν βαπτισθεῖ, φέρουν δηλ. τήν σφραγίδα τοῦ χρι-
στοῦ, νά προσέχουν νά μήν πιστεύσουν στόν Ἀντίχριστο, διότι ὅλα ὅσα τούς τάξει 
θά εἶναι ψεύτικα, μέ σκοπό νά τούς ξεγελάσει καί νά τούς σφραγίσει37. γι’αὐτό καί 
ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προκρίνει γιά τούς χριστιανούς τά βασανιστήρια καί τόν θάνατο 
ἀπό τήν πίστη στόν Ἀντίχριστο καί τό χάραγμά του38. Ἐπειδή ἡ ἀντίδραση τοῦ 
Ἀντιχρίστου στό κήρυγμα τοῦ προφήτου Ἠλία, σημειώνει ὁ ἅγιος, θά εἶναι ἄκρως 
βίαιη θά «παιδεύη ὅσους δέν τόν πιστεύουν μέ τά πλέον χειρότερα βασανιστήρια 
καί καλότυχος καί τρισμακάριος ὅποιος ὑπομείνη καί δέν βουλωθῆ, ἐκεῖνος βέ-
βαια θέλει στεφανωθῆ καί θέλει σταθῆ εἰς τόν χορόν τῶν μαρτύρων»39. Ἀντιθέτως, 
ὅποιος πλανηθεῖ καί πιστεύσει τον Ἀντίχριστο καί δεχθεῖ τή σφραγίδα του, αὐτός 
θά καίγεται στό αἰώνιο πῦρ τῆς Κολάσεως μαζί μέ τόν Ἀντίχριστο.

ςτό ἀνωτέρω κήρυγμα τοῦ ἁγίου γίνεται σαφής ἡ ἐπίδραση τῆς βιβλικῆς διη-
γήσεως τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως (13, 15-18), χωρίς, ὅμως ἐκεῖ να μνημο-
νεύεται ὁ προφήτης Ἠλίας καί ἡ κηρυγματική του δράση γιά τή διατήρηση τῆς 
πίστεως τῶν χριστιανῶν. Μνεία ὅμως στο ἔργο τοῦ Ἠλία καί τοῦ Μωϋσῆ γίνεται 
στο 11ο κεφ. τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου οἱ δύο βιβλικές μορφές χαρα-
κτηρίζονται ἀπό τόν Θεό ὡς οἱ δύο μάρτυρές του, οἱ ὁποῖοι εἶναι «αἱ δύο ἐλαῖαι 
καί αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες»40. γιά τήν Π. διαθήκη ἡ 
ἔλευση τῶν δύο προφητῶν ἐσήμανε τήν ἐκπλήρωση τῆς προφητείας τοῦ ζαχαρία 
(4, 3·11,14) περί δύο ἐλαιοδένδρων καί περί δύο λυχνιῶν πού «ἵστανται ἐνώπιον 
τοῦ Κυρίου τῆς γῆς» καί σχετιζόταν μέ τά ἔργα τοῦ ζοροβάβελ, ἰδιαιτέρως σέ ὅτι 
ἀφο-ροῦσε στή θεμελίωση τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ ἀρχιγραμματέα 
τοῦ ναοῦ41. γιά τό χριστιανικό ἀκροατήριο, τόσο τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, 

35. Μενοῦνος, σ. 86.
36. Μενοῦνος, σ. 86.
37. Βλ. Μενοῦνος, σ. 86-87.
38. ὅ.π.,σ. 87.
39. Μενοῦνος, σ. 87.
40.Ἀποκ.11,4. Περισσότερα ἐπ’αὐτοῦ βλ. Ἀ. Παλάντζα, Μωυσῆς-Ἠλίας, ςτίς περί 

Μεταμορφώσεως διηγήσεις τῶν ςυνοπτικῶν καί στό Ἀποκ. (11,4κ. ἑξ.), Ἀθήνα 2007.
41. Βλ. ς. Ἀγουρίδη, Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, έκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1994,  

σ. 269.
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ὅσο καί ὁποιασδήποτε ἄλλης οἱ δύο μάρτυρες, Μωυσῆς καί Ἠλίας, ὅποτε κι’ ἄν 
ἀναμένονταν στήν ἐσχατολογική παράδοση, ἀποτελοῦν σύμβολα τῶν προφητῶν 
γενικότερα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιπροσωπεύουν τήν Π. διαθήκη, γι’ αὐτό καί ἡ πα-
ρουσία τους στή σκηνή τῆς Μεταμορφώσεως, ἐνῶ τό μαρτύριό τους ἀναγγέλλει 
τήν ἐπικείμενη νίκη τοῦ χριστοῦ42.

ςημειωτέον ὅτι τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἔτυχε στόν ἑλληνορθόδοξο χῶρο 
εὐρείας μελέτης καί ἑρμηνευτικῆς ἐπεξεργασίας μέ τήν ἐφαρμογή τῆς «ἱστορικῆς 
ἑρμηνείας», μέ ἀποτέλεσμα ἡ παραγωγή ὑπομνημάτων στό βιβλίο ἀπό τό 1700 
μέχρι τήν ἀπελευθέρωση τό 1821 ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό νά μετρᾶ ἕναν ἱκανό-
τατο ἀριθμό43. Τό γνωστότερο ὑπόμνημα αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι τοῦ ζαχαρία 
γεργάνου, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν Ἄρτα καί εἶχε τόν τίτλο: «Ἐξήγησις εἰς τήν 
τοῦ Ἰωάννου Ὑψηλοτάτου Θεολόγου Ἀποκάλυψις», σέ κριτική ἔκδοση ἀπό τόν 
Ἀστέριο Ἀργυ-ρίου, ἐκδ. «Ἄρτος ζωῆς», Ἀθήνα 1991.

Ἐπανάληψη περί τοῦ ἔργου τοῦ προφήτη Ἠλία γιά τή διαφύλαξη τῆς πίστεως 
τῶν χριστιανῶν γίνεται ἀπό τόν ἅγιο Κοσμᾶ στή διδαχή γ΄(παρ. 189-192)44. 
ς’αὐτήν, ὅμως, προστίθεται ἡ βεβαιότητα του γιά τήν ἔλευση τοῦ προφήτη Ἠλία 
καί τή θανάτωσή του ἀπό τόν Ἀντίχριστο: «Ἐγώ, ἀδελφοί μου, ἐξετάζοντας ἔμαθα 
καί ἐκατάλαβα πώς ὁ προφήτης Ἠλίας ἦλθε καί ὁ Ἀντίχριστος ἦλθε καί ἐθανάτωσε 
τόν προφήτην Ἠλίαν». δυστυχῶς, ἡ παράλειψη ὁποιασδήποτε βιβλικῆς ἀναφορᾶς 
δυσχεραίνει τήν κατανόηση τῶν λεγομένων τοῦ ἁγίου. Τήν ἔλευση τοῦ Ἠλία προ-
φανῶς σχετίζει μέ τά λόγια τοῦ χριστοῦ «οὗτός ἐστιν περί οὗ γέγραπται: ἰδού 
ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὅς κατασκευάσει τήν ὀδόν σου 
ἔμπροσθέν σου. λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν Ἰωάννου οὐδείς ἐστιν» 
(Μτ. 11,10-11//λκ. 7,27-28). οὐσιαστικά πρόκειται γιά τήν προφητεία τοῦ προ-
φήτη Μαλαχία (3,1) πού ἀφοροῦσε στήν ἀναμονή ἐλεύσεως τοῦ Ἠλία, τήν ὁποία 
ὁ χριστός μέ τά παραπάνω λόγια ἀπέδωσε στόν Ἰωάννη τόν Βαπτιστή.

Βεβαιότητα, ὅμως, ἐκφράζει ὁ ἅγιος καί γιά τή διατήρηση τοῦ προφήτη Ἠλία 
στή ζωή ἀπό τόν Θεό, προκειμένου νά ὁλοκληρώσει τήν ἀποστολή του: «Ὁ προ-
φήτης Ἠλίας, χριστιανοί μου, εἶναι ζωντανός τόσες χιλιάδες χρόνους καί ἠξεύ-
ρει ὁ Θεός ποῦ τόν ἔχει φυλαγμένον ἕως τήν σήμερον»45. δηλώνει μάλιστα μέ 
ἔμφαση τήν ἐγγύτητα τοῦ προφήτη καί τονίζει πώς ὅσα ὁ ἅγιος ἀπευθύνει στό 
ἀκροατήριό του εἶναι λόγια τοῦ Ἠλία: «τά λόγια ὁπού σᾶς λέγω ἐκεινοῦ εἶναι»46. 
ςτή σκέψη τοῦ Αἰτωλοῦ ἡ μορφή τοῦ Ἠλία εἶναι συνδεδεμένη μέ τή διδασκαλία 

42. Βλ. ς. Ἀγουρίδη, Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, σ. 271.
43. Βλ. ς. Ἀγουρίδη, Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, σ. 60.
44. Βλ. Μενοῦνος, σ. 152-154.
45. Μενοῦνος, σ. 153.
46. ὅ.π., σ. 153.
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τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ47, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπιβολή τῆς τιμωρίας τοῦ Θεοῦ: «ἵνα 
μή ἐλθών πατάξη τήν γῆν ἄρδην», λόγια πού ἀποτυπώνουν τό χωρίο Μαλ. 3,23. 
Εἶναι προφανές ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δέν ἀναφέρεται στήν πλήρη προφητεία τοῦ 
Μαλαχία, ἡ ὁποία κάνει λόγο γιά ἐπιστροφή, μετάνοια δηλ. καί ἀποκατάσταση 
τῶν διαταραγμένων οἰκογενειακῶν σχέσεων, υἱῶν πρός πατέρες κ.λπ. χαρακτηρι-
στικά τῆς ἐποχῆς τοῦ Μαλαχία. Ὁ ἅγιος δέν προβαίνει σ’αὐτή τή σύνδεση, γιατί 
δέν ταιριάζει στή δική του ἐποχή. διατηρεῖ τήν παρουσία τοῦ Ἠλία καί τή συνδέει 
μέ τήν τιμωρία τοῦ Θεοῦ πού ἐπίκειται. ςτέκεται στήν παρουσία τοῦ Ἠλία γιά δύο 
λόγους: α) γιά τό διδακτικό του ἔργο καί τό ζῆλο του, γεγονός πού τόν κάνει νά 
ταυτιστεῖ μαζί του: «ἁμή τί ἔχει νά φανερωθῆ, παιδιά μου; Ὁ ζῆλος του καί ἡ διδα-
σκαλία του. Αὐτά τά δύο μέ ἀξίωσεν ὁ πανάγαθος Θεός ἐμένα διά τήν εὐσπλαγ-
χνία του καί μοῦ τά ἐχάρισε καί μή καρτερῆτε ἄλλον Ἠλίαν νά σᾶς διδάξη»48 καί β) 
γιατί ἡ ἐποχή τοῦ ἁγίου θυμίζει τόσο ἔντονα τίς σκηνές τῆς Ἀποκαλύψεως, ὥστε ὁ 
ἅγιος καί το ἀκροατήριό του τίς βιώνουν στό παρόν τους. γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ, «ὁ 
καιρός» δέν εἶναι ἁπλῶς «ἐγγύς», ἀλλά «ἑπέστη». Αὐτό φανερώνουν τά ἀκόλουθα 
λόγια του: «ὁ ούρανός …καί ἡ γῆ καί τά πάντα θέ νά καοῦν καί ὁλος ὁ κόσμος θέ 
νά ἀποθάνη. Πότε θέ νά γίνουν αὐτά; Ὁ χριστός μου λέγει ἐζύγωσεν τώρα κοντά, 
τώρα ὀγλήγορα, ἔγγιξε τό μαχαίρι εἰς τό κόκκαλον. Ἔξαφνα θέ νά γένουν, ἠμπο-
ροῦν νά γένουν καί ἀπόψε. Τάχα νά μήν εἶναι καί τώρα ἀρχές;»49. Ἐπειδή ἡ σκέψη 
τοῦ ἁγίου εἶναι ἔντονα προσανατολισμένη στήν ἐσχατολογική κρίση τοῦ Θεοῦ 
ἐμψυχώνει τούς χριστιανούς νά ἀντέξουν στά βασανιστήρια πού τούς περιμένουν: 
«Το κορμί σας ἄς σᾶς τό καύσουν, ἄς σᾶς τό τηγανίσουν, τά πράγματά σας ἄς σᾶς 
τά πάρουν, μή σᾶς μέλη, δῶστε τα, δέν εἶναι ἐδικά σας»50. ςέ δύο σημεῖα ἐπικε-
ντρώνει τήν παρότρυνσή του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, στήν χριστιανική πίστη καί στήν ἐν 
χριστῷ ζωή: «ψυχή καί χριστός σᾶς χρειάζεται. Ἐτοῦτα τά δύο ὅλος ὁ κόσμος νά 
πέση, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρη, ἔξω ἄν τύχη καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. 
Αὐτά τά δύο νά τά φυλάγετε νά μήν τύχη καί τά χάσετε»51. 

Ἀπό τά ἀνωτέρω, ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ταυτίζεται 
μέ τόν προφήτη Ἠλία λόγῳ τῆς διδασκαλίας καί τοῦ ζήλου του. Ἡ ἀναφορά ἐπα-

47. ςύμφωνα μέ τή ραββινική ἑρμηνευτική παράδοση ὁ Ἠλίας ἀναμενόταν ὄχι μόνο νά 
ἀποκαταστήσει τίς διαταραγμένες οἰκογενειακές σχέσεις, ἀλλά καί νά διδάξει, ἀποσαφηνίσει 
τό λόγο τοῦ Θεοῦ στό λαό του, ἀκόμη καί νά διαλευκάνει δύσκολα ἑρμηνευτικά προβλήματα. 
Βλ. H. Teeple, “The Mosaic Eschatological Prophet”, JBL, Monograph Series X (1957), σ. 3.

48. Μενοῦνος, σ. 153 καί 221, ὅπου παρατίθεται τό ὑπ’ἀριθμ. 4 ἀπόσπασμα, στό ὁποῖο 
ἐπαναλαμβάνεται ἡ ταύτιση πού κάνει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τοῦ ἔργου καί τοῦ ζήλου του μέ αὐτό 
τοῦ προφήτη Ἠλία.

49. Μενοῦνος, σ. 153.
50. Μενοῦνος, σ. 153.
51. Μενοῦνος, σ. 153.
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ναλαμβάνεται ἐκτός τῆς διδαχῆς γ΄ καί σέ ἀπόσπασμα πού δημοσίευσε ὁ Κ.δ. 
Μέρτζιος τό 194052. Τό ἀπόσπασμα αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι πρόκειται 
γιά ξένη μαρτυρία πού συνετάχθη γιά τόν ἅγιο ἐνόσω ἐκεῖνος ζοῦσε· συνοδεύεται 
μάλιστα ἀπό σχετική ἀναφορά τοῦ γενικοῦ Προβλεπτῆ τῆς Κέρκυρας μέ τίτλο 
«Πρός τόν γαληνότατον Πρίγκηπα-Βενετίαν» καί ἡμερομηνία 19 Μαΐου 1779, 
σύμφωνα μέ τό νέο ἡμερολόγιο53.

Ἀπό τή συχνότητα ἀναφορᾶς του στόν προφήτη Ἡλία καί στό ἔργο του, δηλ. 
στή διδασκαλία του καί στή σφραγίδα τῶν πιστῶν στό χριστό, γίνεται ἀντιλη-
πτό ὅτι συνδέει τή διωκόμενη ἀπό τή θηρίο ἐκκλησία τῆς Ἀποκαλύψεως μέ τούς 
ὑφιστάμενους ἀπό τόν όθωμανικό ζυγό διωγμούς τῆς ἐποχῆς του. γιά ἐκεῖνον ὁ 
καιρός πού ὁ καθένας πιστός θά κληθεῖ νά σφραγίσει τή μαρτυρία του μέ τήν ἴδια 
τή ζωή του ἐπίκειται ἄμεσα, γι’αὐτό καί ἐφιστᾶ τήν προσοχή καθενός χριστιανοῦ 
στή διατήρηση τῆς ἐν χριστῷ ζωῆς καί πίστεώς του, ἀκολουθώντας τά λόγια τοῦ 
χριστοῦ: «τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ 
ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;».

Ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ γιά τόν Μωυσῆ εἰσάγεται μέ τόν ἀρκτικό στίχο τοῦ 
βιβλίου τῆς γενέσεως «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν…»(γεν. 
1,1) ἀποδίδοντας τή συγγραφή τοῦ βιβλίου σ’ἐκεῖνον, ὡς φωτισμένου ἐκ Πνεύμα-
τος ἁγίου. Ἡ ἀναφορά αὐτή ἀποτελεῖ καί τήν ἀρχή τῆς Β2 διδαχῆς54 τοῦ ἁγίου. Ἡ 
ἴδια σημείωση παρατίθεται καί στήν διδαχή Ε΄ὅπου καί ἐκεῖ γίνεται λόγος περί 
τῆς μωσαϊκότητας τῆς Πεντατεύχου55. Ὁ Αἰτωλός συγκαταλέγει τόν Μωυσῆ με-
ταξύ τῶν «καλῶν ἀνθρώπων» τοῦ «παλαιοῦ καιροῦ», προφανῶς ἀναφερόμενος 
στήν ἐποχή τῆς Π. διαθήκης. δέν προβαίνει σέ ἀφήγηση τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς 
τοῦ Μωυσῆ ἀπό τή γέννηση του,τή διάσωσή του ἀπό τά νερά τοῦ νείλου ἀπό 
τήν αἰγυπτία πριγκήπισσα, οὔτε πολύ περισσότερο στή σκλαβιά τῶν Ἰσραηλιτῶν 
ἀπό τούς Αἰγύπτιους. Παρακάμπτει, μᾶλλον ἐσκεμμένα, τή βιβλική διήγηση γιά 
λόγους εὐνοήτους καί στοχεύει στά δύο στοιχεῖα, πού κατά τή γνώμη του χαρα-
κτήριζαν τήν προσωπικότητα τοῦ Μωυσῆ: τήν ἀγάπη του γιά τόν Θεό καί γιά 
τούς ἀδελφούς του, ἐννοώντας τούς Ἰσραηλῖτες. Ἄν καί σημειώνει ὅτι τά δύο αὐτά 

52. Βλ. Κ. δ. Μέρτζιου, «Τό ἐν Βενετίᾳ κρατικόν ἀρχεῖον», Ἠπειρωτικά Χρονικά 15 (1940), 
σ. 11-12.

53. Βλ. Μενοῦνος, σ. 282 καί 291, ὅπου σημειώνεται ὅτι τό ἀπόσπασμα, στό ὁποῖο ὁ Κοσμᾶς 
παρομοιάζει τόν ἑαυτό του μέ τόν προφήτη Ἠλία παρατίθεται στή σ. 51 τοῦ χειρογράφου 227 
τῆς μονῆς ξενοφῶντος, στήν δ΄ διδαχή τοῦ χειρογράφου τῆς μονῆς λευκοπηγῆς.

54. Πρόκειται γιά ἀνέκδοτη διδαχή που παρατίθεται ἀπό τό ὑπ’ ἀριθμ. 12 χειρόγραφο τῆς 
μονῆς λευκοπηγῆς Ἄνω δίβρης Ἠλείας, σσ.206-231, βλ. Μενοῦνος, σημείωση σ. 121.

55. Βλ. Μενοῦνος, σ. 262-263.
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«πράγματα»56 τά ἔλαβε «ἀπό μικρόν παιδίον»57, δέν ἀναφέρεται στήν ἀνατροφή 
του ἀπό τήν μητέρα του Ἰωχαβέδ, ἡ ὁποία τόν ἀνέθρεψε ὡς τροφός του58. Τονίζει, 
ὅμως, ὅτι τίς δύο αὐτές ἀγάπες πρέπει νά ἔχουν οἱ χριστιανοί γιά νά ἔχουν «χαράν, 
δόξαν, ἀγαλλίασιν, πλοῦτον, θησαυρόν», καί καταλήγει ὅτι πρέπει νά χαίρονται 
πάντοτε «μέ ταῦτες τές δύο ἀγάπες».

Ἀναφερόμενος στή σαραντάχρονη σπουδή τοῦ Μωυσῆ πού σκοπό εἶχε «νά 
μάθη τά γράμματα διά νά καταλάβη πού περιπατεῖ»59 τοῦ δίνεται ἡ ἀφορμή νά 
μιλήσει γιά τήν ἀξία τῆς παιδείας, ἰδιαιτέρως τῆς ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σας. Αὐτό τό αἰτιολογεῖ μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι καί ἡ γλώσσα πού χρησιμοποιεῖ ἡ 
ἐκκλησία εἶναι ἑλληνική. δίχως τή γνώση τῆς ἑλληνικῆς, δέν μπορεῖ κανείς νά 
ἀντιληφθεῖ τή διδασκαλία της. γι’αὐτό τόν λόγο ὁ ἅγιος θεωρεῖ ὅτι ἡ ἵδρυση τῶν 
ἑλληνικῶν σχολείων εἶναι προτιμότερη καί ἀπό τίς βρύσες καί τούς ποταμούς60, 
ἐννοώντας ὅτι ἡ σβέση τῆς πνευματικῆς δίψας εἶναι ἀσύγκριτη μερικές φορές καί 
ἀπό τή σωματική. γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ ἡ μόρφωση τῶν παιδιῶν εἶναι ἰδιαιτέρως 
σημαντική, ἀφοῦ τότε ἔχουν τή δυνατότητα νά γίνουν ἄνθρωποι: «Καί ὡσάν τό 
μάθης τό παιδί σου τά γράμματα, ἀδελφέ μου, τότε λέγεται ἄνθρωπος, μά ἄν δέν 
τό μάθης τά γράμματα, εἶναι ὡσάν τό γουρουνόπουλον». Καί ὁλοκληρώνει τήν 
ἀναφορά του αὐτή λέγοντας ὅτι ἀπό τό σχολεῖο θά προέλθουν οἱ ἐγγράμματοι 
κληρικοί καί μοναχοί61.

Ὁλοκληρώνοντας τήν παρένθεσή του γιά τήν ἀξία καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς 
παιδείας ἐπανέρχεται στόν Μωυσῆ λέγοντας ὅτι «σαράντα χρόνους ἐπαρακα-
λιότουνε ὁ Μωυσῆς διά νά ξεσκλαβώσει τούς ἀδελφούς του τούς Ἑβραίους ἀπό 
τήν Αἴγυπτον». Καί στήν μνεία του αὐτή ὁ ἅγιος δέν χρησιμοποιεῖ κανένα ἄλλο 
στοιχεῖο ἀπό τή διήγηση τῆς Ἐξόδου, ὅπως θά ἦταν ἀναμενόμενο. οὔτε πάλι το-
νίζει ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Ἰσραηλιτῶν ἦταν ἔργο τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ, γεγονός 
πού ἐπαναλαμβάνεται πολλές φορές στήν Π. διαθήκη62. Ἀντ’αὐτῶν δράττεται 
τῆς εὐκαιρίας νά μιλήσει γιά τήν ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό, δηλ. τόν συνάνθρωπο. 
γι’αὐτό καί παροτρύνει τούς χριστιανούς τῆς ἐποχῆς του νά παρακαλοῦν τόν Θεό, 
ὅσο δύνανται, γιά τόν συνάνθρωπό τους, ἐνῶ συμπληρώνει τήν παραίνεσή του 
μέ τήν ἀποφυγή βαρύτατων ἁμαρτημάτων εἰς βάρος τοῦ πλησίον: «ὄχι ἀδελφέ 

56. Μενοῦνος, σ. 121.
57. ὅ.π., σ. 121.
58. Βλ. Ἐξ. 2, 7-8: «καὶ εἶπεν ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ Φαραω θέλεις καλέσω σοι γυναῖκα 

τροφεύουσαν ἐκ τῶν Εβραίων καὶ θηλάσει σοι τὸ παιδίον ἡ δὲ εἶπεν αὐτῇ ἡ θυγάτηρ Φαραώ 
πορεύου ἐλθοῦσα δὲ ἡ νεᾶνις ἐκάλεσεν τὴν μητέρα τοῦ παιδίου».

59. Μενοῦνος, σ. 121.
60. Βλ. Μενοῦνος, σ. 121-122.
61. Βλ. Μενοῦνος, σ. 122.
62. Πρβλ. ἰδιατέρως Ἐξ. 20,1 καί δευτ. 5,6.
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μου, νά τόν σκοτώνης καί νά τόν κλέπτης καί νά παίρνης τά πράγματά του καί 
νά ἀγαπᾶς τό κακόν του»63. ςτά λόγια αὐτά, βεβαίως κρύπτεται ἡ ἐπίδραση τοῦ 
δεκαλόγου μέ τήν ὀγδόη, ἐνάτη καί δεκάτη ἐντολή64. 

Ὁ βίος τοῦ Μωυσῆ ἐμπνέει περαιτέρω τόν πατρο-Κοσμᾶ νά μιλήσει γιά τήν 
ἄσκηση τῆς νηστείας μέσῳ τῆς ὁποίας καθαρίσθηκε ἀπό κάθε ἁμαρτία. ςχετικά μέ 
τό εἶδος τῆς ἁμαρτίας τοῦ Μωυσῆ δέν γίνεται κανένας λόγος65. Πάλι παρακάμπτο-
ντας τή διήγηση τοῦ δευτερονομίου, ἐρανίζεται ἀπό αὐτό τήν τεσσαρακονθήμερη 
νηστεία τοῦ Μωυσῆ πρίν ἀνεβεῖ στό ὄρος ςινᾶ, γιά νά παραλάβει τίς δέκα ἐντολές. 
ςτό κήρυγμά του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὅτι ὁ Θεός ἀνταπέδωσε στόν Μωυσῆ τήν εὐσέ-
βειά του καί «τόν ἐχειροτόνισε βασιλέα καί ἐβασίλευε σαράντα χρόνους». Εἶναι 
γνωστό ὅτι ἡ βιβλική παράδοση δέν ἀπέδωσε ποτέ στόν Μωυσή τό βασιλικό ἀξίω-
μα. Ἀξιώθηκε τῆς θεοφάνειας στό ςινᾶ μέ τό ὅραμα τοῦ βάτου, τέθηκε ἀρχηγός τῶν 
Ἰσραηλιτῶν κατά τήν ἔξοδο ἀπό τήν Αἴγυπτο μέχρι τήν εἴσοδό τους στή γῆ χαναάν, 
χωρίς τελικά νά ἀξιωθεῖ νά εἰσέλθει σ’αὐτήν, ἔγινε συνομιλητής τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ, 
ἔγινε πρός ἐκεῖνον ὁ μεσολαβητής τοῦ λαοῦ του καί τέλος ἡ προσωπικότητά του 
μνημονεύεται ὡς μοναδικό σημεῖο ἀναφορᾶς στή θεολογία τῆς Π. διαθήκης χωρίς 
νά ἐντάσσεται σέ κάποια κατηγορία προφητῶν, βασιλέων, ἱερέων κ. ἄ.

Τό ἐρώτημα βεβαίως, παραμένει ἀνοικτό γιά τόν νεώτερο ἐρευνητή, ποιά θά 
μποροῦσε να εἶναι ἡ πηγή τοῦ Αἰτωλοῦ γιά τήν ἀπόδοση στόν Μωυσῆ τῆς βασιλι-
κῆς ἰδιότητας. Ἐξετάζοντας κανείς τά σχόλια στά «Ἑλληνικά Ἀποσπάσματα ἐκ τῆς 
Α. Μ, ἤ ςημαντικαί ἐν τῇ ἀρχαίᾳ γραμματεία ἀναφοραί εἰς αὐτήν» βρίσκει σχόλιο 
τοῦ Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως στό ἔργο του Στρωματεῖς (1,23,152) ὅπου ἀναφέρε-
ται: «Ἔσχε δέ (Μωυσῆς) καί τρίτον ὄνομα ἐν οὐρανῷ μετά τήν ἀνάληψιν, ὥς φασίν 
οἱ μύσται, Μελχί»66. ςύμφωνα με ἐν λόγῳ σχόλιο ὁ Μωυσῆς ἀπέκτησε, μετά την 

63. Μενοῦνος, σ. 122.
64. Ἐξ, 20, 14-17: «οὐ κλέψεις οὐ φονεύσεις οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου 

μαρτυρίαν ψευδῆ οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ 
πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς 
αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν». 

65. Παραλείπεται δηλ. ἀπό τή διήγηση τοῦ ἁγίου ἡ ἀναφορἀ τῆς Ἐξόδου στήν ἐξόντωση τοῦ 
Αἰγύπτιου ἀξιωματούχου, γεγονός πού ἀνάγκασε τόν Μωυσῆ, προκειμένου νά ἀποφύγει τήν 
τιμωρία τοῦ Φαραώ, νά φύγει στή γῆ Μαδιάμ. (Ἐξ. 2, 11-15). ςτήν ἀπόκρυφη μάλιστα βιβλική 
γραμματεία καί συγκεκριμένα στό βιβλίο «Ἀνάληψις Μωυσέως»- γ΄ Ἑλληνικά Ἀποσπάσματα 
τῆς Α.Μ., τό γεγονός αὐτό χρησιμοποιεῖ ὁ διάβολος ὡς ἐπιχείρημα γιά νά κατηγορήσει τόν 
Μωυσῆ ἐνώπιον τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί νά ζητήσει τό σῶμα τοῦ τεθνεῶτος Μωυσῆ, βλ., ς. 
Ἀγουρίδη, Τά Ἀπόκρυφα Κείμενα τῆς Π. Διαθήκης, τόμ. Β΄, ἐκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα 2004,σ.43. ςτήν Κ. 
διαθήκη μεταφέρεται τό περιστατικό αὐτό μέσῳ τῆς Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα. Ἐπ’αὐτοῦ βλ. ςτ. 
ςάκκου, Ὑπόμνημα εἰς τήν Καθολικήν ἐπιστολήν Ἰούδα, Θεσσαλονίκη 1970, καί Ἀ. Β. Παλάντζα, 
«Ὁ Θεόδωρος Κ. ζωγράφος καί ἡ Καθολική ἐπιστολή Ἰούδα», ΕΕΘΣΠΑ, λΘ΄(2004), σσ.556-559.

66. ς. Ἀγουρίδη, Τά Ἀπόκρυφα Κείμενα τῆς Π. Διαθήκης, σ. 41.
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ἀνάληψή του στούς οὐρανούς, τό ὄνομα Μελχί πού παραπέμπει στό οὐσιαστικό 
melech μέ κατάληξη ἀντωνυμικοῦ ἐπιθήματος α΄ ἑνικ. προσ. πού δηλώνει κτήση67, 
ἑπομένως, τό ὄνομα θά μποροῦσε νά ἀποδοθεῖ ὡς «βασιλιᾶς μου». 

Ἡ ἑπόμενη ἀναφορά τοῦ ἁγίου στόν Μωυσῆ εἶναι δυσχερέστερη τῆς προη-
γούμενης, ἀφοῦ ἀναφέρει, ὅτι «τόν ἔκαμε καί Προφήτην εἰς ὅλον τόν κόσμον νά 
ἠξεύρη ὅλα τά μέλλοντα καί τά ἀπερασμένα, τόν ἔκαμε ὡσάν τοῦ λόγου του ὁ 
Θεός»68. ςτό σημεῖο αὐτό εἶναι ἐμφανής ἡ προσέγγιση τοῦ ὅρου «προφήτης» ἀπό 
τόν Αἰτωλό ὄχι ὑπό τή βιβλική του θεώρηση, ὡς δηλ. «τοῦ στόματος τοῦ Θεοῦ», 
αὐτοῦ πού μιλᾶ ἀντί τοῦ ἄλλου, τόν διερμηνέα θεῶν ἤ ἀνθρώπων69, ἀλλά ἀπό 
τήν κρατοῦσα θεώρηση70 ὅτι ὁ προφήτης καθίσταται ὑπό τοῦ Θεοῦ γνώστης τῶν 
βουλῶν του, γι’αὐτό τόν χαρακτηρίζει καί «ὡσάν τοῦ λόγου του». Εἶναι προφανές, 
ἐπίσης, ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μέ τά λόγια αὐτά ἐννοεῖ τήν δυνατότητα πού ἔδωσε ὁ 
Θεός στόν Μωυσῆ νά γνωρίζει τό θέλημα του χωρίς νά ἐννοεῖ κάτι διαφορετικό71, 
ἀφοῦ σέ ἄλλη ἀναφορά του, πάλι στή διδαχή Β΄2 σημειώνεται ὅτι «ὁ Θεός εἶναι 
ἕνας, ἀκατάληπτος, ἀνερμήνευτος, παντοδύναμος, πώς εἶναι ἡ ἁγία Τριάς, Πατήρ, 
ύἱός καί ἅγιον Πνεῦμα»72. 

Ἀπό τά ἀνωτέρω φαίνεται, ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀναφέρεται στόν Μωυσῆ ὡς τήν 
κατ’ἐξοχήν μορφή τῆς Π. διαθήκης, ἀφοῦ καί στή διδαχή Ε΄ ἐπαναλαμβάνει τόσο 
τήν βασιλική ὅσο καί τήν προφητική ίδιότητά του73. Προβαίνει μάλιστα καί στήν 
ἐπεξήγηση τοῦ προφητικοῦ ἀξιώματος δηλώνοντας καί πάλι ὅτι ὁ Θεός «τόν ἔκα-
με ὡσάν τοῦ λόγου του, νά ἠξεύρη τά ἀπερασμένα καί τά μέλλοντα». Ἐντύπωση, 

67. Βλ. Β. γ. ςιδέρη-Παπαδοπούλου, Γραμματική τῆς Ἀρχαίας Ἑβραϊκῆς Γλώσσας, Ἀθήνα 
2003, ἐκδ. Ἔννοια, σ.133. 

68. Μενοῦνος, σ. 122, πρβλ. καί σ. 235 τῆς ἴδιας μελέτης, ὅπου σημειώνεται ὅτι φράση αὐτή 
τοῦ Αἰτωλοῦ θυμίζει τό Α΄ τῆς Ἰλιάδας στ. 70 καί τήν ἱκανότητα τοῦ μάντη Κάλχα νά γνωρίζει 
τά παρόντα, τά μέλλοντα καί τά παρελθόντα.

69. Βλ. Παν. ν. Μπρατσιώτου, Εἰσαγωγή εἰς τήν Π. Διαθήκην, Ἀθήνα 1975, σ. 357, ὅπου 
σημειώνται ὅτι ὁ ὅρος προφήτης προέρχεται ἀπό τό «προ-φημί, προφάναι», γι’αὐτό δέν σημαίνει 
αὐτόν πού προλέγει τό μέλλον.

70. γιά τήν κατανόηση τοῦ ὅρου «προφήτης» στήν ἑλληνική γλώσσα βλ. περισσότερα E. 
Fascher, Προφήτης, eine Sprach-und religionsgeschichtliche Untersuchung, Verlag von Töpelmann, 
Gießen 1927, ἰδιαιτέρως σ. 127, ὅπου σημειώνεται ὅτι στήν ἑλληνική δέν γίνεται διάκριση μεταξύ 
τῶν ὅρων «προφήτης» καί «ὑποφήτης», διότι δέν ὑπάρχει πηγαῖο ὑλικό γιά τή διάκρισή τους. 
Προφήτης ἤ ὑποφήτης εἶναι αὐτός πού ἔχει νά ἀναγγείλλει κάτι δημόσια. Ὑπ’αὐτή την ἔννοια ὁ 
ποιητής εἶναι ὁ προφήτης τῶν Μουσῶν καί ὁ φιλόσοφος, ὁ προφήτης τῆς φύσης.

71. Ἄλλωστε τό βιβλίο «’Ανάληψις Μωυσέως» κάνει λόγο γιά τή μεσιτεία τοῦ Μωυσῆ ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ περί τοῦ λαοῦ του, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι κι αὐτό εἶναι μία δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός 
τό λαό του, ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιείκιας τοῦ Θεοῦ καί ὄχι κάποιας ἰδιότητας τοῦ Μωυσῆ, βλ. ς. 
Ἀγουρίδη, Τά Ἀπόκρυφα Κείμενα τῆς Π. Διαθήκης, τόμ Β΄, σ. 39.

72. Μενοῦνος, σ. 123.
73. Μενοῦνος, σ. 183.
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ὅμως, προξενεῖ στόν σημερινό ἀναγνώστη, ὅτι αὐτή ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος 
καί τοῦ μέλλοντος ἀποκτᾶ μία νέα διάσταση στό λόγο τοῦ πατρο-Κοσμᾶ, καθώς 
αὐτή ταυτίζεται μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ: «ὡσάν κάνωμεν καλά καί 
φυλάγωμεν τά προστάγματα τοῦ Θεοῦ, καθώς ἡξίωσεν ὁ πανάγαθος Θεός τον 
Μωυσῆν, μᾶς άξιώνει καί ἡμᾶς καί ὅ, τι τοῦ ζητήσωμεν με καθαράν καρδίαν μᾶς το 
δίνει»74. Ἡ παράβαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν κακοπάθεια 
τοῦ ἀνθρώπου τόσο στήν παροῦσα ὅσο καί στήν αἰώνια ζωή: «ἔρχεται ὁ πονηρός 
διάβολος καί μᾶς φαρμακεύει τήν καρδίαν καί ἀπερνοῦμεν καί ἐδῶ κακά καί πη-
γαίνομεν εἰς τήν Κόλασιν καί καιώμεσθεν πάντοτε»75.

ςημειωτέον ὅτι ἅγιος Κοσμᾶς στήν παροῦσα συνάφεια δέν κάνει λόγο περί «ἐντο-
λῶν» τοῦ Θεοῦ, ἀλλά περί «προσταγμάτων», ὅρος πού θυμίζει ἔντονα τή ρήση τοῦ 
δευτερονομίου (6,1· 4)76 περί «ἐντολῶν, δικαιωμάτων καί κριμάτων τοῦ Θεοῦ», 
στά ὁποῖα συνοψίσθηκε ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ καί ἐπί τοῦ ὁποίου θεμελιώθηκε ἡ δια-
θήκη μέ τόν περιούσιο λαό του77. 

Τό παράδειγμα τοῦ Νῶε ἐντάσσεται ἀπό τόν Αἰτωλό στή συνάφεια περί τῆς 
ἀντιδιαστολῆς τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας ἀπό τίς ἄλλες ὁμολογίες καί τίς αἱρέσεις: 
«ηὗρα ὅτι οἱ ἄλλες πίστες εἶναι ψεύτικες, κάλπικες, μόνο ἡ ἐδική μας, ἡ χριστια-
νική εἶναι ὀρθόδοξος, ἀληθινή καί ἁγία»78, γεγονός πού δίνει τήν ἀφορμή στόν 
ἅγιο νά μιλήσει γιά τίς δωρεές τοῦ ἁγίου βαπτίσματος: «χιλιάδες καλά νά κάμουν, 
χωρίς τό ἅγιον Βάπτισμα τίποτες δέν ὠφελοῦνται»79. ςέ συνέχεια αὐτῶν κάνει 
λόγο στήν Α2 διδαχή γιά τίς χαρές τῆς ἐπίγειας καί οὐράνιας ζωῆς παρηγορώ-
νατας ἔτσι τούς σκλαβωμένους πιστούς: «Ἐτούτην τήν ζωήν ἄς τήν χαροῦν μέ 
ὅλα τά ἀγαθά τους καί ἀπό τήν ἄλλην, τήν οὐράνιον, ἄς μήν ελπίζουν τίποτες. Ἡ 
ἄλλη εἶναι ἐμᾶς τῶν χριστιανῶν, τῶν βαπτισμένων…..τῶν φυλακωμένων καί ὅσοι 

74. Μενοῦνος, σ. 183. 
75. Μενοῦνος, σ. 183.
76. δευτ. 6,1: «καὶ αὗται αἱ ἐντολαὶ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος 

ὁ θεὸς ἡμῶν διδάξαι ὑμᾶς ποιεῖν οὕτως ἐν τῇ γῇ εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομῆσαι 
αὐτήν» καί 

δευτ.6,4: «καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν 
τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἄκουε Ισραηλ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν».

77. Βλ. ςτ. Καλαντζάκη, Ἑρμηνεία περικοπῶν τῆς Παλαιᾶς διαθήκης, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 1999, σ.241. ὅπου σημειώνεται ὅτι οἱ ὅροι «δικαιώματα-chuqqim» καί «κρίματα- 
mishpatim» συμπαρατίθενται ὡς συννώνυμοι στό δευτερονόμιο, ἄν καί διαφέρουν ἐννοιολογικά. 
Τά «δικαιώματα» εἶναι οἱ ἐντολές πού δηλώνονται ρητά καί λειτουργοῦν, ὅπως οἱ γραπτοί νόμοι, 
τά κρίματα εἶναι οἱ ἐντολές πού ἐμφανίζονται κατά περίπτωση στήν ἄσκηση τοῦ δικαίου τοῦ 
ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ συνανθρώπου.

78. Μενοῦνος, σ. 85.
79. ὅ.π., σ. 85.
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τά παθαίνουν αὐτά διά τήν ἀγάπην τοῦ χριστοῦ, ἐκείνων εἶναι βέβαια ἡ ἄλλη 
ζωή, ὁ Παράδεισος….». Τίς ἐπίγειες χαρές μπορεῖ νά γεύονται οἱ μή ὀρθόδοξοι, 
τίς οὐράνιες, ὅμως, θά τίς βιώσουν οἱ ἐναπομείνατες «ἄχρι θανάτου» πιστοί στόν 
χριστό, τόν αἰώνιο βασιλέα. γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ ὅσοι ἀπολαμβάνουν τίς χαρές τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς ἄκριτα καί ἀβασάνιστα, πρόκειται νά ὑποστοῦν τήν καταστροφή 
τῶν συγχρόνων τοῦ νῶε: «θέλουν πάθει ὡσάν ἐκεῖνοι εἰς τόν καιρόν τοῦ νῶε, 
ὅπου ἔκαναν τά ὅμοια»80. Ἡ διάσωση τοῦ πιστοῦ νῶε καί τῆς οἰκογένειάς του 
καθώς καί ἡ καταστροφή τῶν ἀμετανόητων τοῦ δίνει τό ἔναυσμα νά μιλήσει γιά 
τή σπουδαιότητα τῆς μετάνοιας, μέ τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ἀποφεύγουν τόν σω-
ματικό ἀλλά καί τόν πνευματικό θάνατο: «Ὅταν ἔπρεπε νά ἀφήσουν τά κακά τους 
καί νά μετανοήσουν, δέν ἤθελαν, διά τοῦτο ἐπνίγηκαν ἀπό τόν κατακλυσμόν καί 
ἔλαβαν κακόν θάνατον καί ἐπῆγαν καί εἰς την αἰώνιον Κόλασιν». Τό ἴδιο πρόκειται 
νά συμβεῖ καί μέ ὅσους ἀπό τούς συγχρόνους τοῦ ἁγίου πού παραθεωροῦν τίς 
διδασκαλίες καί τίς προτροπές του: «Ἔτσι, ἀδελφοί μου, θέλουν πάθει καί ἐκεῖνοι, 
ὅπου δέν ἀκούουν τές διδαχές καί τές παραγγελίες τῶν διδασκάλων, ἀλλά τά στο-
χάζονται ὡσάν παραμύθια». 

Κατά την παρότρυνση τοῦ ἁγίου ὅλα τά ἀνωτέρω πρέπει νά προσεχθοῦν ἀπό 
τούς πιστούς τῆς ἐποχῆς του ἰδιαιτέρως, διότι μέ αὐτόν τόν τρόπο θά καταβάλουν 
τίς κακές τους ἐπιθυμίες, ἐνῶ παράλληλα θά βρίσκονται σέ διαρκή μετάνοια γιά 
τίς ἁμαρτίες τους ἐνθυμούμενοι διαρκῶς τήν ἔλευση τῆς δευτέρας Παρουσίας τοῦ 
χριστοῦ: «Ἀκόμη καί νά στοχάζεσθε καί τήν δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου μας, 
καθώς γράφουν τά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί λέγουν εἰς τόν ὄγδοον αἰῶνα ἔχει 
νά γένη τό τέλος τοῦ κόσμου»81. Ἡ αἰφνίδια ἔλευση τῆς δευτέρας Παρουσίας τοῦ 
Κυρίου γίνεται ἀφορμή, ὥστε νά κάνει λόγο ὁ ἅγιος στήν διδαχή Ε΄γιά τήν προε-
τοιμασία τοῦ νῶε, παρά τά κοροϊδευτικά σχόλια τῶν ἀνθρώπων, καί τή διάσωσή 
του μέσα στήν κιβωτό. Ὅπως ὁ κατακλυσμός ἦλθε αἰφνίδια, χωρίς οἱ ἄνθρωποι 
νά προλάβουν νά μετανοήσουν, τό ἴδιο αἰφνίδια πρόκειται νά ἔλθει ἐν δόξῃ καί 
ὁ χριστός, γι’αὐτό οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἔχουν προετοιμαστεῖ μέ τήν μετάνοια: 
«Ἤγουν καθώς εἰς τον καιρόν τοῦ νῶε οἱ ἄνθρωποι δεν ἐπίστευον, ἀλλά τόν ἐπε-
ριγελοῦσαν, ἕως ὁπού ἦλθεν ἐξάφνως ἡ ὁργή τοῦ Θεοῦ καί ὁ κατακλυσμός καί 
ἔπνιξεν ὅλον τόν κόσμον, ὁμοίως καί τώρα χριστιανοί μου, εἰς τήν δευτέραν Πα-
ρουσίαν τοῦ/χριστοῦ μας δέν ἔχουν νά πιστεύσουν οἱ ἄνθρωποι, καθώς καί τότε 
δέν ἐπίστευσαν»82. Τό αἰφνίδιο τῆς δευτέρας Παρουσίας ὠθεῖ ἐπίσης τόν ἅγιο Κο-
σμᾶ νά κάνει λόγο γιά τήν ἔγκαιρη μεταμέλεια τῶν ἀνθρώπων, χωρίς τήν ἀναβολή 
τῆς ἀποφάσεως γιά τή διόρθωση τῶν σφαλμάτων τους. γι’αὐτό τονίζει ὅτι κατά τή 

80. ὅ.π., σ. 85.
81. Μενοῦνος, σ. 86.
82. Μενοῦνος, σ. 185.
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διάρκεια τῆς νεότητάς του ὁ ἄνθρωπος πρέπει να φροντίζει για την ἀγαθοποιϊα 
καί για τή διόρθωση τῶν σφαλμάτων του, διότι τό γῆρας καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο 
ἀνήμπορο για την ἐπιτέλεση καλῶν πράξεων, ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία ἔχει ἤδη ριζωθεῖ 
μέσα του: «ἴδετε καί ἡ εὐγενεία σας νά μή τό πάθετε ὡσάν ἐμένα, ἀλλά τώρα ὁπού 
ἔχετε καιρόν καί εἶστε νέοι καί ἠμπορεῖτε, τηράξετε καί κάμετε κανένα καλόν διά 
τήν ψυχήν σας νά σωθῆτε»83.

Συμπεράσματα

Ἀπό τά ἀνωτέρω καθίσταται σαφές ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προσπάθησε μέσῳ τῶν 
προαναφερομένων μορφῶν τῆς Παλαιᾶς διαθήκης νά δημιουργήσει παραδείγμα-
τα θρησκευτικῆς ἀρετῆς καί χριστιανικῆς πίστεως τῆς ἐποχῆς του ἐντάσσοντάς τα 
στό κήρυγμά του. Ἀποσκοπώντας ἀποκλειστικά καί μόνο στη διαμόρφωση χρι-
στιανικῶν συνειδήσεων ἐκμεταλλεύθηκε τόσο τή γνώση τῆς βιβλικῆς ἱστορίας 
ὅσο καί τῆς γενικότερης χριστιανικῆς γραμματείας καί παραδόσεως.

Ἔτσι τά παραδείγματα τοῦ Ἀβραάμ καί τοῦ Μωυσῆ τά χρησιμοποίησε προ-
κειμένου νά τονίσει τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τήν ἀξία τῆς ἀληθοῦς 
νηστείας, νά ἐξάρει τήν ἐγκράτεια ἀλλά καί τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο. Τό 
παράδειγμα τοῦ Μωϋσῆ, ἐπίσης, τοῦ ἔδωσε την εὐκαιρία νά μιλήσει γιά τήν ἀξία 
τῆς παιδείας πού πρέπει να ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὥστε να διακρίνεται ἀπό τά 
ἄλογα ζῶα, ἀλλά καί να κατανοεῖ το περιεχόμενο τῆς πίστεως του. χωρίς τήν μόρ-
φωση ὁ ἄνθρωπος θα παραμείνει σκλαβωμένος σ’ἕναν σωματικό ἀλλά καί σ’ἕναν 
πνευματικό ζυγό, ἀπό τόν ὁποῖο δέν θά μπορέσει νά ἐλευθρωθεῖ ποτέ. 

ςτό παράδειγμα τοῦ προφήτη Ἠλία ἐξῆρε τόν ζῆλο καί τήν πίστη του, ἐνῶ ταυ-
τιζόμενος μαζί του προσπάθησε νά ἀφυπνίσει τό ἀκροατήριό του προετοιμάζο-
ντάς το γιά τήν ἔλευση τῆς δευτέρας Παρουσίας. Τό αἰφνίδιο τῆς ἐλεύσεώς της 
πραγματεύεται ὁ πατρο-Κοσμᾶς καί στό παράδειγμα τοῦ νῶε ἀναδεικνύοντας 
σ’αὐτό τήν καθαρότητα τῆς ὀρθόδοξης πίστεως, ἀλλά καί τήν ἑτοιμότητα πού 
πρέπει νά ἔχουν οἱ πιστοί γιά νά τήν ὐποδεχθοῦν. Ἐξαιτίας τούτου τό κάλεσμα 
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ πρός μετάνοια καθίσταται ἐπιτακτικό. Ἴσως μάλιστα αὐτό νά 
ἀποτελεῖ καί τό ἰδιαίτερο στοιχεῖο τοῦ ἔργου του, πρᾶγμα πού ἐπιθυμεῖ καί ὁ ἴδιος 
νά τονίσει σέ σχέση μέ τό ἔργο τοῦ προφήτη Ἠλία: ὁ ἔνθερμος ζῆλος γιά τήν πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ καί ἡ προετοιμασία τοῦ λαοῦ του.

Ἐντύπωση προκαλεῖ στόν σημερινό ἀναγνώστη τῶν διδαχῶν ἡ ἀπουσία ἑνός 
κηρυγματικοῦ λόγου σχετικοῦ μέ τήν σκλαβιά καί τήν ἀπελευθέρωση τοῦ γένους 

83. Μενοῦνος, σ. 186.
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τῶν Ἑλλήνων. Ὁ λόγος τοῦ ἁγίου δέν εἶναι ἐπαναστατικός. Ἀντιθέτως, εἶναι ἥπιος, 
παρηγοριτικός καί ἐλπιδοφόρος. Ἡ ἀποκατάσταση τῶν ἀδικιῶν καί ἡ ἀποφυγή 
τῶν ἔκνομων πράξεων μέσῳ τῆς χριστιανικῆς παιδείας θά διαμορφώσουν κοινω-
νίες ἀνθρώπων, πού κατ’αὐτόν, θά εὐημεροῦν τόσο στήν παροῦσα ὅσο καί στήν 
ἄλλη ζωή. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι στή σκέψη τοῦ πατρο-Κοσμᾶ κυριαρχοῦσε ἡ ἐν 
χριστῷ καί κατά χριστόν νουθεσία καί παιδεία, γι’αὐτό καί ὁ ἴδιος συνέβαλε μέ 
τόν τρόπο αὐτό στή διαμόρφωση πραγματικά ἐλεύθερων ἀνθρώπων.



ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑφΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
ΤωΝ «ΔΙΔΑΧωΝ» ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤωΛΟΥ 

Ἀριάδνη Σαραντουλάκου, Δρ. Θ., Ε.ΔΙ.Π.,
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυρας καί Ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714-1779)1, σάν κύ-
ριο τρόπο δράσης του στούς ὑπόδουλους Ἕλληνες εἶχε τή διδαχή. Τά κείμενα τῶν 
διδαχῶν, πού ἔχει φέρει στό φῶς ἡ ἔρευνα, ὑπάρχουν σέ 8 χειρόγραφα πού χρονο-
λογοῦνται στά τέλη 18ου μέ ἀρχές 19ου αἰώνα καί ἔχουν γνωρίσει 16 ἐκδόσεις2. Ὁ 
Ι. Μενοῦνος, πού μελέτησε τίς γνωστές παραλλαγές τους, τίς κατέταξε σέ πέντε 
τύπους. οἱ τρεῖς πρῶτες διδαχές ἀποτελοῦσαν τόν βασικό σκελετό τῶν ὁμιλιῶν 
τοῦ ἁγίου, στίς ὁποῖες προσέθετε μέ τίς ἀνάλογες αὐξομειώσεις καί τίς ἄλλες δύο, 
ὅταν ὑπῆρχε λόγος, καί πάντα σέ σχέση μέ τό ἀκροατήριο καί τίς εἰδικές συνθῆκες 
πού ἐπικρατοῦσαν3. Ἡ πρώτη ἀναφέρεται στή χρονική περίοδο ἀπό τή δημιουργία 
τοῦ κόσμου μέχρι τήν ἔξοδο τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο, ἡ δεύτερη 
στήν Παναγία καί τόν χριστό μέχρι τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ἡ τρίτη 
στήν περίοδο Μεγάλης Πέμπτης μέχρι τή δευτέρα Παρουσία, ἡ τέταρτη στήν πα-
ραβολή τοῦ σπορέως καί ἡ πέμπτη σέ ἕνα σύνολο συμβουλῶν καί παραδειγμάτων 
μέ σχετική συνάφεια μεταξύ τους4. 

Ὁ ἅγιος ἐκφωνοῦσε τίς διδαχές του χωρίς χειρόγραφο καί τό κήρυγμά του 
διασώθηκε ἀπό τούς μαθητές καί ἀκροατές του πού τούς παρακινοῦσε λέγοντάς 
τους πώς ἀνταμοιβή γι αὐτόν εἶναι νά συζητοῦν, ὅταν φεύγει, αὐτά πού εἰπώθηκαν 
καί νά ὠφελοῦνται: «Ἀμή τί εἶναι ἡ πληρωμή μου; νά καθίσετε ἀπό πέντε δέκα νά 
συνομιλήσετε αὐτά τά θεῖα νοήματα, νά τά βάλετε μέσα εἰς τήν καρδιάν σας διά 
νά σᾶς προξενήσουν τήν ζωήν τήν αἰώνιον»5. Ἔτσι οἱ διδαχές του ἀπό προφορική 
διδασκαλία ἔγιναν λαϊκό ἀνάγνωσμα καί οἱ ἀντιγραφεῖς προσέθεταν τά δικά τους 
στοιχεῖα μέ ἀποτέλεσμα τά κείμενα πού διασώθηκαν νά ἔχουν δεχθεῖ συντακτικές, 
γλωσσικές, ἐκφραστικές καί ὑφολογικές ἀλλοιώσεις6.

1. γιά τόν Βίο του πού συνέγραψε ὁ ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, βλ. Τῶν Ἁγίων καί 
Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Μακαρίου Κορίνθου, νικοδήμου Ἁγιορείτου, νικηφόρου χίου καί 
διδασκάλου Ἀθανασίου Παρίου, Συναξαριστής Νεομαρτύρων, ἐκδ. Β βελτιωμένη καί ἐπηυξημένη, 
Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 731-742. 

2. Ἰ. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές, ἐκδ. Τῆνος2, Ἀθήνα 1984, σελ. 35-60, 75. Πρβλ. 
Κ. ςαρδελῆ, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἀναλυτική Βιβλιογραφία 1765-1973, Ἀθήνα2, 1974. 

3. π. Θεοδ. ζήση, «Βασικά θεολογικά καί ἠθικά θέματα στίς διδαχές τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ», περ. Θεοδρομία, τ.4, Ὀκτώβριος-δεκεμβριος 2007.

4. Ἰ. Μενούνου, Κ. τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές, σελ. 97-98.
5. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 140-141.
6. γιά τό πρόσωπον καί τό ὅλον ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ὅπως καί σχετική 
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Μέ ἀφορμή τήν ἀμάθεια τοῦ λαοῦ πού τόν ἔκανε νά μοιάζει, ὅπως λέει ὁ Πα-
τροκοσμᾶς, μέ τά θηρία7, ἡ διδασκαλία του διατυπωμένη σέ μία γλώσσα κατανοητή 
ἀπό ὅλους, ἀπευθύνεται σέ ὅλα τά κοινωνικά στρώματα. Ἡ γλώσσα πού χρησιμο-
ποιεῖ εἶναι ἡ «κοινή» τῆς ἐποχῆς του, ἐμπλουτισμένη συχνά μέ λέξεις καί φράσεις 
ἀπό τό ἄμεσο ἀγροτικό περιβάλλον του, ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ὁρολογία ἀλλά καί 
τή λόγια παράδοση. Ἀνάλογο εἶναι καί τό ὕφος του γεμάτο ζωντάνια, κίνηση καί 
χρωματισμό πού ξεσηκώνει, πείθει, προβληματίζει, εὐχαριστεῖ, διδάσκει˙ ἄλλοτε 
εἶναι λυρικό καί ρητορικό ἄλλοτε διαλογικό καί γλαφυρό καί ἄλλοτε ἀφηγηματικό 
καί περιγραφικό. Ἡ χρήση παρομοιώσεων, εἰκόνων, μεταφορῶν, σχημάτων λόγου 
καί σύνθετων λέξεων κάνουν τόν λόγο του δυνατό. Βρίσκει τίς κατάλληλες λέξεις 
γιά τήν κάθε ἀναφορά του πού μιλοῦν κατευθείαν στήν καρδιά καί τό μυαλό τῶν 
ἀκροατῶν του καί τόν ἀναδεικνύουν σέ μοναδικό λαϊκό ρήτορα τῆς ἐποχῆς του8.

Ἀντιμετωπίζει τό ἀκροατήριό του ὡς «ἀδελφούς» καί μέ κίνητρό του τήν ἀγά-
πη τούς συμβουλεύει. Ἀναφέρεται ἰδιαίτερα στήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ πού πά-
ντα συγχωρεῖ: «Καί ἄμποτες νά εὐσπλαχνισθῇ ὁ Κύριος καί νά συγχωρήσῃ τά 
ἁμαρτήματά σας καί νά φυτεύσῃ καί νά ριζώσῃ εἰς τήν καρδίαν σας τά θεῖα λόγια 
ταῦτα, νά ἀπεράσετε καί ἐδῶ καλά, εἰρηνικά καί ἀγαπημένα καί μετά ταῦτα νά σᾶς 
ἀξιώσῃ νά πηγαίνετε ἐξωμολογημένοι, κοινωνημένοι καί διορθωμένοι νά κατοική-
σετε εἰς τόν Παράδεισον, εἰς τήν πατρίδα μας τήν ἀληθινήν καί αἰώνιον…»9. Τούς 
ἀκροατές του δέν τούς κρατάει σέ ἀπόσταση, ἀλλά ζητάει τή γνώμη τους καί τή 
συμβουλή τους: «Ἐγώ σᾶς συμβουλεύω, ἀμή δέν μέ συμβουλεύετε καί ἡ εὐγένειά 
σας; Ἡ δουλειά ἡ ἐδική μου εἶναι καί ἐδική σας, εἶναι τῆς πίστεώς μας, τοῦ γένους 
μας»10˙ δίνει μέ αὐτό τόν τρόπο, ἀμεσότητα στόν λόγο του καί κάνοντας ζωντανό 
διάλογο, ἀκόμη καί μέ τή μορφή τῶν ρητορικῶν ἐρωτήσεων, προσθέτει στό ὕφος 
του πειστικότητα καί φυσικότητα11.

Τό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ πηγάζει καί στηρίζεται στήν Ἁγία γραφή πού 
τήν ἀναλύει καί τήν ἑρμηνεύει. Κέντρο ἀναφορᾶς του εἶναι ἡ ζωή, ἡ διδασκαλία 
καί τό ἔργο τοῦ χριστοῦ καί ὅπως λέει: «Καί ἀνίσως καί νά ἦτον δυνατόν νά ἀνέ-
βαινα στόν οὐρανόν νά φωνάξω μία φωνήν μεγάλην καί νά κηρύξω εἰς ὅλον τόν 

Βιβλιογραφία βλ. Μ. Μαμασούλα, Παιδεία καί γλώσσα στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, (δ.δ), ἐκδ. 
Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἅγιον Ὄρος, 2004 καί τῆς Ἰδίας, Πατροκοσμᾶς, Ἱερουργός τοῦ λόγου καί 
τῆς πράξης, ἐκδ. Ὀρθοδόξου Φιλανθρωπικῆς, ἱεραποστολικῆς καί πολιτιστικῆς Ἑνώσεως ἡ «Ἁγία 
Φιλοθέη», Ἀγρίνιο 2001.

7. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ. 267.
8. Α. ξανθοπούλου, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Παγκόσμιο Βιογραφικό λεξικό, Ἐκπαιδευτική Ἑλληνική 

Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, τ. 5, σελ. 43.
9. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β1, σελ. 179-180.
10. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 139.
11. Πρβλ. Μ. Μαμασούλα, Παιδεία καί γλώσσα στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, σελ. 329-364.
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κόσμον καί νά εἰπῶ πῶς μόνον ὁ χριστός μου εἶναι ύἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ καί 
Θεός ἀληθινός καί ζωή τῶν ἀπάντων, ἤθελα νά τό κάμω»12. Κάνει ἀναφορές στήν 
Παλαιά διαθήκη καί τήν συνδέει μέ τό πρόσωπο τοῦ χριστοῦ˙ ἀναφέρεται στόν 
δίκαιο νῶε καί στόν κατακλυσμό˙ στόν Ἀβραάμ καί στόν προφήτη Ἠλία13˙ στόν 
Μωϋσή πού γίνεται ἀφορμή νά θυμίζει τά δύο χαρίσματα πού πρέπει νά ἔχουν οἱ 
χριστιανοί, τίς δύο ἀγάπες, τήν ἀγάπη στόν Θεό καί τήν ἀγάπη στόν πλησίον14˙ 
στόν σκληρόκαρδο βασιλιά τῶν Ἑβραίων Μανασσῆ πού ἔστω καί ἀργοπορημένα 
μετανόησε15˙στόν Παράδεισο, στήν παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων καί στήν ἔξωσή 
τους ἀπό αὐτόν. Ὁδηγοί στόν τρόπο σκέψης του εἶναι οἱ Πατέρες καί διδάσκαλοι 
τῆς Ἐκκλησίας στά συγγράμματα τῶν ὁποίων ἔχει ἐντρυφήσει καί ὅπως ὁ ἴδιος 
ἀναφέρει: «τό πνεῦμα τό ἅγιον ἐφώτισε τούς ἁγίους Προφήτας, Ἀποστόλους καί 
Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας καί μᾶς ἔγραψαν…»16 ἤ ἀλλοῦ: «διά τοῦτο ἐνομοθέ-
τησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας…»17.

Ἰδιαίτερης σημασίας εἶναι οἱ προτροπές τοῦ ἁγίου γιά τή συμμετοχή τοῦ πι-
στοῦ στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα στά μυστήρια τῆς ἱερᾶς 
ἐξομολογήσεως, τοῦ Βαπτίσματος καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας: «Ὁ ἀνεξομολόγητος 
ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος μέ ἕναν ἀβάπτιστον καί εἶναι ἀδύνατον νά σωθῇ. Καί 
ἀνίσως ἕνας ὁπού ἀπέθανεν εἰ μέν καί ἐπρόφτασεν καί ἐξωμολογήθη καί ἄς δέν 
ἐκοινώνησε, εἶναι ἐλπίδα εἰς αὐτόν. Εἰδέ καί δέν ἐξωμολογήθῃ, ἄς κοινωνήσει ὅσες 
φορές θέλει, τίποτες δέν ὠφελεῖται, μάλιστα βλάπτεται, ἐπειδή κοινωνεῖ ἀνάξιο 
καί ἀλλοίμονον εἰς αὐτόν. Πρῶτον πρέπει νά γίνεται ἡ Ἐξομολόγησις, ἔπειτα ἡ 
Ἁγία Κοινωνία… Ἀκόμη νά προσέχετε νά μήν σᾶς ἀποθάνῃ κανένα παιδίον ἀβά-
πτιστον, διατί εἶναι χειρότερη ἁμαρτία ἀπό ἑκατόν φονικά…»18.

Ὁ λόγος τοῦ Πατροκοσμᾶ εἶναι ἁπλός, λιτός καί ἀνεπιτήδευτος, «ὠσάν … τῶν 
ἀλιέων», ὅπως τόσο εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ αὐτήκοος μάρτυς καί βιογράφος του 
ἅγιος νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης19, χωρίς πομπώδεις ἐκφράσεις καί μέ συναίσθηση 
εὐθύνης ἀπέναντι στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους. Τό σκαμνί πού κάθεται νά δι-
δάξει, τό θεωρεῖ ὡς τάφο καί ὄχι θρόνο ἐξουσίας20: «Ἄλλοι τό λέγουν σκαμνί καί 
ἄλλοι θρόνο… Εἶναι ὁ τάφος μου καί ἐγώ εἶμαι μέσα ὁ νεκρός ὁπού σᾶς ὁμιλῶ. 
Ἐτοῦτος ὁ τάφος ἔχει τήν ἐξουσίαν νά διδάσκῃ βασιλεῖς καί πατριάρχας, ἀρχιερεῖς, 

12. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α2, σελ. 148.
13. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή γ, σελ. 239.
14. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ. 264.
15. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή δ, σελ. 251-252.
16. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 119.
17. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 129.
18. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α2, σελ. 162.
19. Συναξαριστής Νεομαρτύρων, σελ. 733.
20. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 140.
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ἱερεῖς, ἄνδρας καί γυναῖκας, παιδία καί κορίτσια, νέους καί γέροντας καί ὅλον τόν 
κόσμον». Μέ εὐγένεια, λεπτότητα καί ἀγάπη ἐλέγχει ἀλλά καί παρηγορεῖ, εἰσβά-
λει στίς ἀνθρώπινες ψυχές καί τίς μεταστρέφει, στηλιτεύει τήν ἁμαρτία καί τήν 
ἀδικία καί ὁδηγεῖ στή μετάνοια. Ὁ C. Cavarnos, ἀναφέρει ὅτι: «τά κηρύγματα τοῦ 
Πατροκοσμᾶ ἦταν ἐξαιρετικά ἀποτελεσματικά. Ἐπέφεραν μία ἄμεση καί ἐσωτερική 
ἀλλοίωση στούς ἀκροατές του»21, ὅπως αὐτή τῆς μεταστροφῆς τοῦ κλεφταμαρτω-
λοῦ Τότσκα στό ζαγόρι22 καί τῶν κατοίκων τῆς Κεφαλλονιᾶς23.

Μεταφορές, εἰκόνες καί παρομοιώσεις κοσμοῦν τίς διδαχές τοῦ ἁγίου. Ὁ λόγος 
συμπορεύεται μέ τήν εἰκόνα˙ γιά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἀναφέρει: «Καί 
καθώς ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι βάνομεν ἀλεύρι καί νερό καί ζυμώνομεν καί κάνομεν ἕνα 
ψωμί, ἔτσι καί ὁ πανάγαθος Θεός ζύμωσε τήν λάσπην μέ τό πνεῦμα καί ἔκαμε τόν 
ἄνδρα»24 ἐνῶ μέ ἀφορμή τήν τριπλή ἀπάρνηση τοῦ χριστοῦ ἀπό τόν ἀγαπημένο 
του μαθητή Πέτρο, γιά τήν ἀναμέτρηση τοῦ χριστιανοῦ μέ τά πάθη του, λέει: «τό 
σιτάρι ὅταν τό πυρώσῃ ὁ ἥλιος, τότε φαίνεται πώς εἶναι ριζωμένο ἄν δέν ξηρανθῇ, 
ὁμοίως καί κάθε χριστιανός, ὅταν τοῦ ἔλθῃ πειρασμός καί δέν ἀρνηθῇ τόν χρι-
στόν, τότε φαίνεται πώς εἶναι χριστιανός»25. 

Ἡ κοσμογονία του στηρίζεται στίς σελίδες τῆς Παλαιᾶς διαθήκης ἀλλά εἶναι 
δοσμένη μέ τήν προσωπική του πρωτοτυπία, π.χ. ὅταν παρουσιάζει τόν κόσμο 
φτιαγμένο «ὠσάν τό αὐγό»26 γιά νά διδάξει τή σφαιρικότητα καί τήν κίνηση τῆς 
γῆς, πού ἀποτελεῖ καί χαρακτηριστικό τῆς ἔντεχνης διδασκαλίας του. Εἰδικότερα 
ἀναφέρει: «Ὁ πανάγαθος Θεός … ἔκαμε δέκα τάγματα ἀγγέλους πρῶτον … τό 
ἕνα τάγμα ἔγιναν δαίμονες διά τήν ὑπερηφάνειάν τους, καί τότε ἔκαμεν ὁ Θεός 
τόν κόσμον, καί ἔκαμεν ὁ Θεός ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους διά νά μᾶς βάλῃ εἰς τόν 
πρῶτον τόπον τῶν ἀγγέλων, καί ἔκαμεν ἕναν ἄνδρα … καί ἐνεφύσησε καί τοῦ 
ἔδωκε ψυχήν ἀγγελικήν, ἀθάνατον. γυναῖκα εἰς τόν κόσμον δέν ἦτον. Καί ἔβγα-
λεν ὁ Θεός μίαν πλευράν ἀπό τόν ἄνδρα καί τήν ἐχρεωστοῦσε. γυναῖκες εἰς τόν 
κόσμον ἦτον χίλιες χιλιάδες, μά καμμία δέν εὑρέθῃ νά πληρώσῃ τήν πλευράν τοῦ 
Ἀδάμ παρά ἡ δέσποινα Θεοτόκος, ὅπου ἀξιώθῃ καί ἐγέννησε τόν Κύριόν μας Ἰη-
σοῦν χριστόν καί Θεόν διά τήν καθαρότητά της. Παρθένος ἦτον καί Παρθένος 
ἔμεινε καί ἔγινε βασίλισσα εἰς τόν οὐρανόν καί τούς ἀγγέλους καί πάσης νοητῆς 
καί αἰσθητῆς κτίσεως»27.

21. C. Cavarnos, St. Cosmas Aitolos, great missionary, illuminator and martys of Greece, an 
account of his life, Character and message, together with selections from his teachings, Belmond 
Mass, Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, 1971, σελ. 14.

22. Φ. Μιχόπουλου, Κοσμᾶς Αἰτωλός ὁ Ἐθναπόστολος, Ἀθήνα 1968, σελ. 154.
23. Κ. λοβέρδου, Ἱστορία Κεφαλληνίας, μτφρ. γρατσιάνου, 1888, σελ. 171.
24. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 130.
25. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ. 252.
26. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ.128-129.
27. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β1, σελ. 211.
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ςέ ὅλες τίς διδαχές του ὁ Πατροκοσμᾶς ἀναφέρεται μέ δέος καί εὐλάβεια γιά 
τήν Παναγία καί προτρέπει τούς ἀκροατές του: «διά τοῦτο πρέπει καί ἡμεῖς, ἀδελ-
φοί μου, νά τιμῶμεν τήν δέσποινά μας Θεοτόκον μέ νηστεῖες, προσευχές, ἐλεημο-
σύνες καί μέ καλά ἔργα»28. ςυμβουλεύει μάλιστα αὐτούς νά διαβάζουν τό βιβλίο 
«Ἁμαρτωλῶν ςωτηρία», πού περιέχει ἑβδομήντα θαύματα τῆς Παναγίας, ἐνῶ ὁ 
ἴδιος διηγεῖται δύο: τοῦ Ἰωάννη, ἑνός κλέφτη καπετάνιου μέ ἑκατό παλληκάρια 
πού ὁ διάβολος γιά δεκατέσσερα χρόνια προσπαθοῦσε νά τόν ρίξει στήν κόλαση 
ἀλλά δέν μποροῦσε, καθώς ἐκεῖνος δέν ὑπῆρξε ἡμέρα πού δέν εἶπε τό «Ἄγγελος 
Πρωτοστάτης», δηλ. τούς χαιρετισμούς τῆς Παναγίας29 καί τῆς μοναχῆς Μαρίας 
πού ἔβγαλε τά μάτια της γιά νά μήν τήν ἐνοχλεῖ ἕνας πασιάς πού τήν εἶχε ἐρωτευ-
θεῖ καί ἡ Παναγία, ὕστερα ἀπό παράκληση τῆς ἡγουμένης, τῶν καλογραιῶν ἀλλά 
καί τοῦ πασιᾶ, τῆς ξαναέδωσε τήν ὅρασή της30.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀναφέρεται στά δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστης31 κάνοντας 
χρήση εἰκόνων τῆς σύγχρονης καθημερινότητας του ὥστε νά γίνονται κατανοητά 
καί στούς ἡμιμαθεῖς ἤ ἀγράμματους ὑπόδουλους ραγιάδες μέ σκοπό τήν ἀφύπνισή 
τους. Ὁ ἴδιος διηγεῖται: «διαβάζοντας τό ἅγιον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον, ηὑρήκα μέσα 
πολλά καί διάφορα νοήματα, τά ὁποῖα εἶναι ὅλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυ-
ρός, πλοῦτος, χαρά, εὐφροσύνη, ζωή αἰώνιος. ςιμά εἰς τά ἄλλα ηὑρήκα καί τοῦτον 
τόν λόγον, ὁπού λέγει ὁ χριστός μας, πώς δέν πρέπει κανένας χριστιανός ἄνδρας 
ἤ γυναῖκα, νά φροντίζῃ διά τοῦ λόγου του μόνον πῶς νά σωθῇ, ἀλλά νά φρο-
ντίζῃ καί διά τούς ἀδελφούς του. … ἄφησα τήν ἐδικήν μου προκοπήν, τό ἐδικόν 
μου καλόν καί ἐβγῆκα νά περιπατῶ ἀπό τόπον εἰς τόπον καί διδάσκω τούς ἀδελ-
φούς μου»32. ςυνάμα αἰσθάνεται τήν ἀναγκαιότητα τῆς εὐχῆς τοῦ γέροντά του, 
τῶν προκαθημένων ἤ προϊσταμένων τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἀκόμα καί τῶν πολιτικῶν 
ἀρχόντων –λαμβάνοντας ὑπόψιν καί τή δυσκολία τῆς ἱστορικῆς συγκυρίας γιά τό 
ἑλληνικό γένος ἐποχῆς- καί διδάσκει μέ ταπείνωση, ὅπως λέγει: «τό κατά δύναμιν, 
ὄχι ὡς διδάσκαλος ἀλλ’ ὡς ἀδελφός˙ διδάσκαλος μόνος ὁ χριστός μας εἶναι»33.

Ἀρχή τῆς διδασκαλίας καί τοῦ κηρύγματός τοῦ ἁγίου εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα καί 
αὐτό δέν πρέπει νά παρασύρει σέ δοξασίες πολυθεῒας, γιατί: «ὅποιος λέγει πώς 
εἶναι πολλοί Θεοί εἶναι διάβολος. Εἶναι δέ Τριάς, Πατήρ, ύἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα, 
μία φύσις, μία δόξα, μία βασιλεία, ἕνας Θεός. Εἶναι δέ ἀκατάληπτος Κύριος, ἀνερ-
μήνευτος, ἀπερίγραπτος, παντοδύναμος, ὅλος φῶς, ὅλος χαρά, ὅλος εὐσπλαχνία, 

28. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ. 283-284.
29. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ.285.
30. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ.285-287.
31. Β. Τσίγκου, «Ἡ δογματική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ» στό: Ὀρθοδοξία 

καί Παιδεία (4), δεκέμβριος 2005, σελ. 49-73.
32. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 117.
33. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 116.
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ὅλος ἀγάπη»34. δέν γίνεται νά παρομοιαστεῖ ἡ Ἁγία Τριάδα μέ τίποτα καθώς δέν 
ὑπάρχει δεύτερη στόν κόσμο˙ ἐνστερνιζόμενος τό παράδειγμα τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων, ἀναφέρει τήν εἰκόνα τοῦ ἥλιου, δηλ., ὁ ἥλιος εἶναι ὁ Πατήρ, οἱ ἀκτῖνες εἶναι 
ὁ ύἱός καί τό φῶς εἶναι τό Ἅγιον Πνεῦμα35 ἀλλά καί τίς συναφεῖς εἰκόνες πέτρα, 
τσακουμάκι καί ἴσκα πού δίνουν φωτιά ἤ νερό, χαλάζι καί χιόνι πού εἶναι μιᾶς φύ-
σεως καί τά τρία36.Ἐπίσης χρησιμοποιεῖ τήν παρομοίωση ψυχῆς, λόγου καί πνοῆς 
γιά τά τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδας καί εἰδικότερα γιά τή Θεία Ἐνανθρώπιση: 
«Ἡ μέν ψυχή εἶναι εἰς τύπον τοῦ Πατρός, ὁ δέ λόγος τῆς ψυχῆς εἶναι εἰς τύπον τοῦ 
ύἱοῦ καί λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ δέ πνοή τῆς ψυχῆς εἰς τύπον τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος. Ἡ ψυχή γεννᾶ τόν λόγον μέ τόν νοῦν, καί δεύτερον τόν γεννοῦν τόν λόγον τά 
χείλη. Καθώς ὁ λόγος γεννᾶται ἀπό τήν ψυχήν πρῶτον, καί δέν φανερώνεται, καί 
δεύτερον μέ τά χείλη γίνεται φανερός, οὔτως ὁ ύἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγεννή-
θη πρό τῶν αἰώνων ἀπό τόν Θεόν καί Πατέραν. Ἀλλά δέν ἐφανερώνετο εἰς τούς 
ἀνθρώπους, ἀμή ἔστεκεν εἰς τόν κόλπον τοῦ Πατρός. Ἔτι καί δεύτερον ἐγεννήθῃ 
ἐκ τῶν χειλέων τῶν προφητῶν καί ἐκ τῆς πανάγνου Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου καί 
τότε ἔγινε φανερός εἰς ὅλον τόν κόσμον. δευτέρα γέννησις λέγεται ἐκ τῆς σαρκός 
ὁπού ἐφανερώθῃ»37.

Ὁ Πατροκοσμᾶς συχνά χρησιμοποιεῖ παραλληλισμούς, ἀλληγορίες καί παρα-
βολές. Κάνει χρήση τῆς διαλεκτικῆς - μαιευτικῆς μεθόδου, διανθισμένης μέ πολ-
λές ἐρωτήσεις πού μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐνθαρρύνει, διευκολύνει καί παρακινεῖ τό 
ἀκροατήριό του (ἀρχή αὐτενέργειας) νά βρεῖ τίς σχέσεις μεταξύ τῶν συμφραζομέ-
νων του καί τῆς καθημερινότητάς τους. Ἡ ἑρμηνεία καί ἀνάλυση τῆς παραβολῆς 
τοῦ ςπορέως πού καλύπτει μία ὁλόκληρη διδαχή (δ΄)38, ἀποτελεῖ χαρακτηριστι-
κή περίπτωση τῆς διδακτικῆς μεθοδολογίας του, πού τήν διακρίνει σαφήνεια στή 
μορφή, ἑνότητα καί ἁρμονία λόγου καί ἐσωτερική διάρθρωση39. ξεκινώντας μέ 
τήν παράθεση τοῦ κειμένου τῆς παραβολῆς, ὅπως συναντᾶται στό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Ματθαίου, συνεχίζει μέ ἀπόδοσή της στήν ἁπλή, δημώδη γλώσσα γιά νά γίνει 
κατανοητή στό ἀκροατήριό του καί παραθέτει σειρά ποιμαντικῶν ἐρωτημάτων, 

34. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 119.
35. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α1, σελ. 199-120.
36. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, Παραδείγματα (6) σελ. 299-300. Πρβλ. Π.Β. Πάσχου, 

«Ἁγιολογική ἀνάγνωση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», στά Πρακτικά: Σύναξις Εὐγένιος ὁ 
Αἰτωλός καί ἡ ἐποχή του, Καρπενήσιον, 12-14 Ὀκτωβρίου 1984, σελ. 532-535. Τοῦ Ἰδίου, Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα, 1985.

37. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, Παραδείγματα (6) σελ. 299-300.
38. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή δ, σελ. 248-262. Πρβλ. Μ. Μαμασούλα, 

Πατροκοσμᾶς, Ἱερουργός τοῦ λόγου καί τῆς πράξης, σελ. 111-123.
39. Ἡ ἴδια μέθοδος ἀκολουθεῖται καί στή διήγηση μέ τόν πραματευτή καί τό πολύτιμο διαμάντι 

μέ τίς θεραπευτικές του ἰδιότητες πού μεταβιβάστηκε στούς κληρονόμους του μετά τόν θάνατό 
του (Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, Παραδείγματα (1), σελ. 291-294).
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κεντρίζοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν του, γιά τό ποιές 
κατηγορίες ἀνθρώπων ἐντάσσονται στήν ἄκαρπη καί ποιές στή γόνιμη γῆ καί 
μάλιστα μέ ἀναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων. ςτίς περιπτώσεις ἀκαρπίας 
ἐντάσσει τόν ὑπερήφανο, τόν ἀσταθή καί τόν πόρνο ἐνῶ ἀναφέρει ὡς παραδείγ-
ματα πού μέ τήν μετάνοιά τους μεταβλήθηκαν τοῦ βασιλιᾶ Μανασσῆ, τοῦ Ἀπο-
στόλου Πέτρου καί τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. ςτίς περιπτώσεις γόνιμης γῆς 
πού καί πάλι γνωρίζει διαβαθμίσεις ἐντάσσει τά παραδείγματα τῆς ἁγίας Παρα-
σκευῆς, τῶν ὁσίων Ἀνδρόνικου καί Ἀθανασίας καί τοῦ πολύτεκνου ἱερέα Ἰωάννη. 

Ἡ χρήση παραδειγμάτων ἀπό τούς βίους τῶν ἁγίων γιά τόν ἅγιο Κοσμᾶ λει-
τουργεῖ ἐπικοινωνιακά, κατὰ κάποιο τρόπο «ἐκτὸς πλαισίου ἀναφορᾶς», μέ τούς 
ἀκροατές του. Ἡ διαλεκτική μεταξύ ἐξατομίκευσης καί γενίκευσης ἀφορᾶ τόσο 
στήν προσωπικότητα τοῦ ἀκροατῆ-ἀναγνώστη ὅσο καί τήν πίστη του. Ὁ μετα-
σχηματισμός τοῦ «ἐγώ» σέ κενή θέση, κατανοεῖται κάθε φορά ἐκ νέου ἀπό τόν 
διαφορετικό ἀναγνώστη-ἀκροατή. Ὁ Ἰησοῦς χριστὸς ὅπως λέει ὁ ἴδιος εἶναι «ἡ 
ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ΄, 6) καί αὐτό τόν δρόμο ἀκολουθοῦν πιστά 
οἱ ἅγιοι. Ἡ μνήμη δέν εἶναι μόνο νοητική λειτουργία ἀλλά ἐξωθεῖ καί στήν πράξη· 
ἡ ποιμαντική διακονεῖ τόν ἄνθρωπο ὅταν τοῦ τό θυμίζει συνέχεια αὐτό. οἱ μνῆμες 
τῶν ἁγίων γίνονται ἀφορμή γιά μίμησή τους. Τί καλύτερο κάλεσμα γιά μετάνοια 
ἀπό τόν βίο τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ὅπως τόν ἀφηγεῖται ὁ ἅγιος, ἐπιση-
μαίνοντας: «... Ἀνίσως καί εἶναι κανένας ἐδῶ ἀπό τήν εὐγένειάν σας, ἄνδρας ἤ γυ-
ναίκα, ὠσάν τήν Μαρίαν, ἤγουν πόρνος, αὐτήν τήν ὥρα ἄς κλαύσῃ, ἄς μετανοήσῃ, 
τώρα ὁποῦ ἔχει καιρόν. Καί νά εἶναι βέβαιος πώς σώνει ἐκεῖνον, καθώς ἔσωσε καί 
τήν ὁσίαν Μαρίαν»40.

Τό ρητορικό ἐρώτημα τοῦ ἁγίου στό ἀκροατήριό του ἄν ὑπάρχει κάποιο κο-
ρίτσι πού θέλει νά στολίζεται, εἶναι ἀφορμή γιά τήν ἀφήγηση τῶν πνευματικῶν 
χαρισμάτων τῆς ἁγίας Παρασκευῆς σέ ἀντιδιαστολή μέ τόν ἐξωτερικό καλλωπι-
σμό τῶν γυναικῶν καί προτρέπει τίς γυναῖκες νά τήν ἔχουν ὡς πρότυπό τους: «…
Μέ τί ἔβαφε τά μάτια της; Ὄχι μέ μαυράδι ὡσάν μερικές γυναῖκες ἀνόητες, ὁποῦ 
βάνουν διά νά φαίνονται εὔμορφες εἰς τούς ἄνδρας, ἀλλά ἐσηκωνότουν κάθε αὐγή 
ἐνθυμῶντας τίς ἁμαρτίες τῶν χριστιανῶν καί ἔκλαιε… ποῖα εἶναι τά σκουλαρήκια; 
Εἶχε τά αὐτιά της ἀνοικτά… διά νά ἀκούῃ τό ἱερόν καί ἅγιον Εὐαγγέλιο… Μέ τί 
ἔβαφε τά χείλη της; Ὄχι μέ κοκκινάδι ἀλλά λέγοντας τό ‘Κύριε Ἰησοῦ χριστέ’ μέ 
τήν ἀλήθειαν… Ποῖον εἶναι τό γεδράνι ὁπού εἶχεν εἰς τόν λαιμόν της; Εἶναι ἀπό 
τίς νηστεῖες πού ἔκανε καί ἔλαμπεν ὁ λαιμός της ὡσάν τόν ἥλιον… ποῖα εἶναι τά 
δακτυλίδια;… εἶναι ἀπό τίς πολλές μετάνοιες ὅπου ἔκαμνε καί ἐγίνοντο κόμποι τά 
δάκτυλά της… ποῖο εἶναι τό ζωνάρι τό μαλαματένιο; Εἶναι ἡ παρθενία πού ἐφύ-
λαγεν εἰς ὅλην τήν ζωήν… ποῖον εἶναι τό φόρεμα; …ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ πού τήν 

40. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή δ, σελ. 255-256.
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ἐσκέπαζε. Ποῖα εἶναι τά παπούτσια τά ὑψηλά; … ὁ νοῦς της ὁπού τόν εἶχεν εἰς τόν 
οὐρανόν καί δέν τόν εἶχεν εἰς τήν γῆν νά στοχάζεται τοῦτα τά μάταια, τά ψεύτικα, 
τά γήινα ὡσάν τά ἄλλα κορίτσια»41.

Μπορεῖ βέβαια οἱ Πατέρες, νά δηλώνουν συχνά ὅτι ἡ μοναχική κλήση42 εἶναι 
ἐγγενῶς ἀνώτερη ἀπό τήν ἔγγαμη κατάσταση αὐτό ὅμως δέν σημαίνει, ὅπως το-
νίζει καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ὅτι οἱ ἔγγαμοι μποροῦν νά κατορθώσουν τό «καθ’ὁμοίω-
σιν» σέ μικρότερο βαθμό ἀπό τούς μονάζοντες ἤ παρθενεύοντες. Παραδειγματι-
κά ἀναφέρει τόν παπα-Ἰωάννη πού σέ δεκαοκτώ χρόνια γάμου ἀπέκτησε εἴκοσι 
παιδιά43 καί τόν βίο τῶν ὁσίων Ἀνδρόνικου καί Ἀθανασίας44 εὐλαβῶν, φιλάνθρω-
πων καί πλουσίων πού ἀφοῦ ἀπέκτησαν δύο παιδιά, ἔπαψαν νά ἔχουν συζυγικές 
σχέσεις, ἀλλά συνέχισαν νά ζοῦν μαζί μέχρι τήν ἀπώλεια τῶν παιδιῶν τους πού 
γιά νά βροῦν παρηγοριά μέ κοινή ἀπόφαση γίνονται μοναχοί καί εἰσέρχονται σέ 
μοναστήρι45. 

Ὁ Πατροκοσμᾶς ποτέ δέν ξεχνᾶ πώς εἶναι καλόγερος καί σέ τί συνίσταται 
αὐτό˙ ἀναφέρει: «Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τόν γάμον, ναί, μά περισσότερον τήν παρθε-
νίαν… καί θέλεις νά γένῃς καλόγερος ἤ ἡ γυναῖκα καλογραῖα, εἶσαι καλότυχος 
καί τρισμακάριος, εἶσαι ἐλεύθερος ἀπό ἐτοῦτα τά κοσμικά, εἶσαι ὠσάν ἄγγελος … 
πρέπει πρῶτον θεμέλιον νά βάλῃς τήν ἀκτημοσύνην καί νά μή ἔχῃς σακκούλαν, 
νά μήν ἔχῃς κασέλα, καί νά τηγανίζῃς τό σῶμα σου, καθώς τηγανίζεις τό ψάρι, μέ 
νηστεῖες, προσευχές, ἀγρυπνίες, μέ κακοπάθειες, διά νά νεκρώνῃς, νά ταπεινώνῃς 
τήν σάρκα … καί νά φεύγῃς τόν κόσμον, μά περισσότερον τήν γυναῖκα … ὄχι 
πᾶλιν νά μισᾶς τήν γυναῖκα, διατί εἶναι πλᾶσμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά διά τά πάθη πού 
ἀκολουθοῦν οἱ ἄνθρωποι … Καί καθώς εἶναι δύσκολον τό ἀρνί νά συναναστρέ-
φεται μέ τόν λύκον καί νά μήν φαγωθῇ… Μέ ἄλλον τρόπον δέν ἠμπορεῖ ὁ καλό-
γερος νά σωθῇ παρά μακριά νά φεύγῃ τόν κόσμον46.

ςυγχρόνως ὁ ἅγιος συμβουλεύει τούς χριστιανούς νά τιμοῦν καί νά σέβονται 
τούς ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς τους καθώς εἶναι μεσίτες Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί ἀξιώνο-
νται νά τελοῦν τά ἅγια Μυστήρια καί μάλιστα τό φρικτό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας47, ἐνῶ ἀποφεύγει νά κατηγορεῖ ἱερεῖς γιά σφάλματά τους, καθώς: «… ἔχει ὁ 

41. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή δ, σελ. 256-257.
42. κατά Μάρκον 12:25˙ κατά λουκά 20:3-36.
43. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή δ σελ. 260-261.
44. Ἁγίου νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστής τῶν Δώδεκα μηνῶν τοῦ ἑνιαυτοῦ, τ. Ά , σελ. 

248-253. Πρβλ. δ.Μ. Τσάμη, Μητερικόν, τ. Ά , σελ. 32-43.
45. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β2 σελ. 217-218 καί δ σελ. 259-260.
46. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β1, σελ. 199-200. Πρβλ. Π.Β. Πάσχου, Κοσμᾶς 

ὁ Αἰτωλός, σελ. 85-92.
47. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α2, σελ. 172. Πρβλ. Π.Β. Πάσχου, Κοσμᾶς ὁ 

Αἰτωλός, σελ. 40-47.
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χριστός μας ράβδον σιδερένιαν διά αὐτούς»48. Προτρέπει ὅμως ὅσους ἐπιθυμοῦν 
νά γίνουν ἱερεῖς, νά εἶναι ἐγγράμματοι καί νά γίνουν ὕστερα ἀπό ὥριμη σκέψη καί 
μέ σκοπό τή σωτηρία τῆς ἑνορίας: «Ἐσύ ἀδελφέ μου, ὁπού ἔχεις νά γίνεις παπᾶς, 
νά γένῃς δεκαοκτώ χρονῶν ἀναγνώστης, εἴκοσι ὑποδιάκονος καί τριάντα παπᾶς. 
Καί νά μανθάνῃς γράμματα ἑλληνικά, νά ἡξεύρῃς νά ἐξηγᾶς τό Εὐαγγέλιον. νά τό 
κλῆς καί ἔπειτα νά τό ἐξηγᾶς τῶν χριστιανῶν. Καί νά γίνεσαι, ἀδελφέ μου, παπᾶς 
διά νά σώσῃς τήν ἐνορίαν σου. Εἰδέ καί γίνεσαι παπᾶς διά ἀνάπαυσιν ἤ γίνεσαι διά 
δόξαν ἤ γίνεσαι παρανόμως, σοῦ κόβει ὁ Θεός τήν ζωήν σου παράκαιρα καί πη-
γαίνει ἡ ψυχή σου εἰς τήν κόλασιν καί καίεται πάντοτε…»49. Τονίζει ἐπίσης στούς 
χριστιανούς νά μήν κλονίζεται ἡ πίστη τους ἐξαιτίας ἑνός ἀνάξιου λειτουργοῦ πού 
τελεῖ τά ἅγια μυστήρια, καί χρησιμοποιώντας τό εὑρηματικό παράδειγμα τοῦ σκύ-
λου καί τοῦ νεροῦ πού τρέχει ἀπό τό στόμα του χωρίς νά χάνει τήν καθαρότητά 
του50, ἐπισημαίνει: «Ἐάν ὁ σκύλος εἶναι ἀκάθαρτος, μή λυπῆσαι, τό νερό δέν εἶναι 
ἰδικόν του˙ ὁμοίως καί ὁ πνευματικός ὁπού σέ ἐξωμολογοῦσε˙ ἡ συγχώρησις, ὁπού 
σοῦ ἔκαμνε, μήπως ἦτο ἰδική του; Ἐκείνη εἶναι τοῦ Παναγίου Πνεύματος».

Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ γιά τήν κοινωνία τῶν Ἁγίων εἶναι διάχυτη σέ 
ὅλες τίς διδαχές καί ὅπως λέει ὁ Π.Β. Πάσχος51 εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι συνδέει 
τούς ἁγίους μέ τήν Ἁγία Τριάδα, ὅταν συνιστᾶ στούς χριστιανούς νά μήν ὁρκίζο-
νται52, ὅπως καί τό γεγονός ὅτι χρησιμοποιεῖ τούς βίους τῶν ἁγίων ὡς ὑποδείγ-
ματα τῆς ἐν χριστῷ ζωῆς53. Ἀκολουθώντας τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ 
τήν ὀνοματοθεσία τῶν παιδιῶν μέ ὀνόματα ἁγίων πού ἀποτελεῖ ἀπάντηση εὐγνω-
μοσύνης τῶν πιστῶν στίς πρεσβεῖες καί φροντίδες τῶν ἁγίων γιά αὐτούς καί προ-
τροπή γιά ἀρετή54: «ὅταν βαπτίζετε τά παιδιά σας, νά τά ἐβγάζετε εἰς τό ὄνομα τῶν 
Ἁγίων, ὅπου ἔχουνε νόημα… Καί νά διαβάσῃς τό συναξάρι τοῦ Ἁγίου νά ἀκούῃ τό 
παιδί σου καί νά τοῦ εἴπῃς: Ἀκούεις παιδί μου τί ἔκαμεν ὁ Ἅγιός σου; Ἔτσι νά κάμῃς 
καί σύ. Ἀκούοντας τό παιδί σου τέτοια θαύματα ζηλεύει καί λέγει: Ἄχ πότε νά 
γενῶ καί ἐγώ ὡσάν τόν Ἅγιον μου!»55. Εἰδικά τήν Κυριακή, πού τή θεωρεῖ ὁ ἅγιος 
ἡμέρα ἀναπαύσεως ἀπό τίς καθημερινές ἀσχολίες, προτείνει: «…νά ἐργαζώμεθα 
τά οὐράνια … νά πηγαίνωμεν στήν Ἐκκλησίαν, νά ἀκούωμεν τά βιβλία τῶν Ἁγίων 
καί τό ἅγιον Εὐαγγέλιον»56.

48. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β2, σελ. 216.
49. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β2, σελ. 216.
50. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, Παραδείγματα (3), σελ. 295-296.
51. Π.Β. Πάσχου, Ἁγιολογική ἀνάγνωση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, σελ. 540.
52. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β2 σελ. 219.
53. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α2 σελ. 180.
54. Πρβλ. Ἰω. χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας καί ἀνατροφῆς τέκνων, SC 188, 146.
55. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Β1, σελ. 186-188.
56. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α2, σελ. 160.
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Ἐναρμονισμένος μέ τίς ἀποφάσεις τῆς ζ´ οἰκουμενικῆς ςυνόδου περί τῆς τι-
μητικῆς προσκύνησης καί ἀσπασμοῦ τῶν εἰκόνων καί ὅτι ἡ τιμή ἀποδίδεται στό 
«πρωτότυπον», ὁ ἅγιος ἀπευθυνόμενος στό ἀκροατήριό του, προτρέπει: «Καί ἄν 
τύχῃ καί καμμίαν φοράν καί σέ φοβερίσῃ κανείς ἀσεβής καί σοῦ εἰπῇ: διατί νά 
προσκυνᾶς τά σανίδια; Καί ἐσύ νά τοῦ εἰπεῖς, διατί προσκυνᾶς τό χαρτί καί τό 
μελάνι; Τό φερμάνι ὁπού στέλλει ὁ βασιλεύς τί εἶναι; χαρτί καί μελάνι…Ἔτσι καί 
ἐμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί, μήν ἠμποροῦντες νά ἀνεβοῦμεν εἰς τόν οὐρανόν νά 
προσκυνήσωμεν τόν Θεόν μας, κάμνομεν τάς ἁγίας εἰκόνας καί προσκυνοῦμεν 
τήν μορφήν τους διά τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μας, καί ὄχι πῶς προσκυνοῦμεν τά 
σανίδια, καθώς καί ἐσεῖς δέν προσκυνᾶτε τό χαρτί καί τό μελάνι»57. 

Τό τέλος τοῦ κόσμου, ὁ ἐρχομός τοῦ προφήτου Ἠλία, -πού τόν παραλληλίζει 
μέ τόν ἑαυτό του καθώς ἀναφέρει στούς ἀκροατές του ὅτι ὁ ἴδιος κατέχει ὡς δῶρο 
Θεοῦ τόν ζῆλο καί τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματός του58-, ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρί-
στου, ἡ δευτέρα Παρουσία τοῦ χριστοῦ στή γῆ, ἡ τελική κρίση, ὁ θρίαμβος τοῦ 
χριστοῦ, ὁ καταποντισμός τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἡ ἄμεση ἀνάγκη μετάνοιας τῶν 
ἀνθρώπων, σηματοδοτοῦν τήν περί ἐσχάτων διδασκαλία τοῦ Πατροκοσμᾶ μέ ἕνα 
καθαρά ποιμαντικό χαρακτήρα˙ σκοπός του εἶναι, μέσα ἀπό ζωηρές ἀντιθετικές 
περιγραφές, ἡ ἐνατένιση τοῦ μέλλοντος στό παρόν μέ στόχο τήν ὑπεύθυνη στάση 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στό καλό ἤ στό κακό πού ὁδηγεῖ στόν Παράδεισο ἤ στήν 
Κόλαση ἀντίστοιχα˙ προτρέπει: «Μᾶς φανερώνει ἡ Θεία γραφή, τό ἅγιον Εὐαγγέ-
λιον, πώς εἰς τόν ὄγδοον αἰώνα θέ νά γίνῃ τό τέλος τοῦ κόσμου … Τώρα πρέπει καί 
ἡμεῖς ἀδελφοί μου, νά στοχασθῶμεν τί εἴμεσθεν δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί; … Ἡ Κόλα-
σις μᾶς καρτερεῖ, πότε νά μετανοήσωμεν; Ὄχι αὔριον, μεθαύριον καί τοῦ χρόνου 
ἀλλά αὐτήν τήν ὥραν… διατί ὁ χριστός μᾶς λέγει νά εἴμεσθε πάντοτε ἕτοιμοι»59.

Τό τί συμβολίζει καί πῶς πρέπει νά γίνεται τό σημεῖο τοῦ ςταυροῦ ἀπασχολεῖ 
ἐπίσης τόν ἅγιο καί σάν γνήσιος ἁγιορείτης πού δέν ξεχνᾶ τήν παράδοση τῶν 
νηπτικῶν καί ἡσυχαστῶν προκατόχων του, λέει πώς ὁ χριστιανός ὀρθόδοξος μή 
μπορώντας νά ἀνέβει στόν οὐρανό καί νά προσκυνήσει τήν ἁγία Τριάδα μαζί μέ 
τούς ἀγγέλους, σμίγει τά τρία του δάκτυλα καί σταυρώνει τό σῶμα του δίνοντας 

57. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Α2, σελ. 271.
58. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή γ, σελ. 239: «… Αὐτά τά δύο (ζῆλος καί 

διδασκαλία) μέ ἀξίωσεν ὁ πανάγαθος Θεός ἐμένα διά τήν εὐσπλαχνίαν του καί μοῦ τά ἐχάρισε 
καί μή καρτερεῖτε ἄλλον Ἠλίαν νά σᾶς διδάξῃ».

59. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή γ, σελ. 238-241. Πρβλ. π. γ. Μεταλληνοῦ, 
«Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», στό: Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: 230 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του (1779-2009) 
(Μεσολόγγι: Ἱ.Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, 2010). Πρβλ. Α. Μαρᾶ, «Ὁ Παράδεισος, ἡ Κόλαση 
καί τά ἔσχατα κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό (1714-1779)», στό: Ἐπιστημονική Ἐπιθεώρηση 
τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Προγράμματος «Σπουδές στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία», τ.Ε, Ἑλληνικό Ἀνοικτό 
Πανεπιστήμιο, ςχολή Ἀνθρωπιστικῶν ςπουδῶν, Πάτρα 2014.
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βαθειά πνευματική διάσταση στόν συμβολισμό αὐτῆς τῆς πράξης καί συγχρόνως 
προσεύχεται, λέγοντας: «Κύριε Ἰησοῦ χριστέ, ύἱέ καί λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος 
διά τῆς Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν καί ἀνάξιον 
δοῦλον σου». Προϋπόθεση εἶναι νά εἶναι κάποιος καθαρός ἀπό ἁμαρτίες, καθώς: 
«Ὁ Πανάγαθος Θεός τόν σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν, μέ τόν σταυρόν νά εὐλογοῦμεν 
καί τά Ἄχραντα Μυστήρια, μέ τόν σταυρόν νά ἀνοίγωμεν καί τόν Παράδεισον, 
μέ τόν σταυρόν νά κατακαίωμεν καί τούς δαίμονας μά πρῶτα καί ἐμεῖς νά ἔχω-
μεν τό χέρι μας καθαρόν ἀπό ἁμαρτίες… μεμολυσμένοι μέ ἁμαρτίες δέν πιάνεται 
ὁ σταυρός ὁπού κάνομεν»60. Ἀναφέρει μάλιστα τό παράδειγμα τοῦ Πατριάρχου 
Ἀλεξανδρείας Ἰωακείμ61 πού μέ τό σημεῖο τοῦ ςταυροῦ μετακίνησε βουνό καί δέν 
ἔπαθε τίποτε πίνοντας δηλητήριο πού τοῦ ἔδωσε ἑβραῖος μάγος, ἀλλά καί τοῦ 
Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη62 πού ἄν καί ἔκανε τό σημεῖο τοῦ ςταυροῦ ἀπό φόβο: 
«… οἱ δαίμονες δέν ἐφοβήθησαν καί δέν ἔφυγαν, διατί ἦταν μολυσμένος ἀπό τόν 
φόνον ὁπού ἔκαμε».

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἤξερε νά θεολογεῖ μέ μία μοναδική ἁπλότητα καί ἀμεσότη-
τα, δημιουργώντας ἔντονα συναισθήματα στούς ἀκροατές του, καί πόσο μᾶλλον 
στούς δοκιμαζόμενους Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς του, παράλληλα μέ τήν ἐκκλησιολογι-
κή διάσταση τῶν δογματικῶν θεμάτων πού ἄμεσα ἤ ἔμμεσα ἀνέπτυσσε: «Τό κορμί 
σας ἄς σᾶς τό καύσουν, ἄς σᾶς τό τηγανίσουν, τά πράγματά σας ἄς σᾶς τά πά-
ρουν˙ μή σᾶς μέλῃ, δῶστε τα, δέν εἶναι δικά σας. Ψυχή καί χριστός σᾶς χρειάζεται. 
Ἐτοῦτα τά δύο, ὅλος ὁ κόσμος νά πέσῃ, δέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρῃ, ἔξω ἄν τύχῃ 
καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αὐτά τά δύο νά τά φυλάγετε νά μήν τύχῃ καί τά 
χάσετε»63.

60. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ. 273-275.
61. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ. 275-277.
62. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή Ε, σελ. 277-278.
63. Ἰ. Μενούνου, Κ. Αἰτωλοῦ Διδαχές, διδαχή γ, σελ. 240.



ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑφΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ  
ΤΟΥ ΑΙΤωΛΟΥ (1714-1779)

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, 
Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 

«Τὸν καιρὸ ὅπου βγῆκε ἕνας ἀσκητής, θαυμαστὸς καὶ ἅγιος ἄνθρωπος καὶ δίδαξε 
τὸν κόσμο καὶ πολλοὺς ἔβαλεν εἰς θεογνωσίαν, καὶ κανεὶς δὲν τὸν ἐγνώριζε ἀπὸ τὶ 
μέρος καὶ τὶ τόπον, καὶ τὸ ὄνομά του Κοσμᾶς, ὀλίγον κοντακινὸς καὶ μελαχρινὸς καὶ 
τὰ γένεια του μαῦρα καὶ δασιά». Έτσι αποτυπώθηκε η μορφή του πατρο-Κοσμά 
στη μνήμη και την ψυχή του συντάκτη μιας ενθύμησης σε χειρόγραφο της μονής 
του Αγίου νικάνορα στη ζάβορδα1.

Η ιστορία της εικονογραφίας του αγίου Κοσμά ξεκινά σχεδόν αμέσως μετά τον 
μαρτυρικό θάνατό του στο χωριό Μόγιαλι, κοντά στο Φίερι της Αλβανίας, στις 24 
Αυγούστου του 1779. Τρεις μέρες μετά, το ιερό λείψανο του αγίου βρέθηκε στον 
ποταμό Άψο, στο Κολικόντασι, όπου και ετάφη στην εκκλησία της Παναγίας2. 
ο ανώνυμος ζωγράφος φιλοτέχνησε την ολόσωμη μορφή του επάνω στον τάφο, 
στον τύπο του αγίου ασκητή-μοναχού (Eικ. 1). Ευλογεί με το δεξί του χέρι και φέ-
ρει οδοιπορική ράβδο και κομποσχοίνι με το άλλο. Εικονίζεται χωρίς φωτοστέφα-
νο και επιγράφεται ΚΟCΜΑC ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟC. Καθώς θεωρείται η παλαιότερη 
απεικόνιση του Κοσμά και μάλιστα από σύγχρονό του ζωγράφο, διασώζει ίσως τα 
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του3. Η παράσταση αποτέλεσε έκτοτε πρότυπο για 
αρκετές μεταγενέστερες απεικονίσεις του. 

1. Θ. Παλιούρας, «Η αληθινή προσωπογραφία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», στο: Α. δ. 
Παλιούρας, Μεταβυζαντινή Ζωγραφική, Συλλογή άρθρων, Ιωάννινα 2000, 383 (εξής, Παλιούρας, 
Η αληθινή προσωπογραφία). οι εικόνες 1-2,4 και 9-25 της εργασίας προέρχονται από το βιβλίο 
του Μ. χρ. Παντούλα, Κοσμάς ο Αιτωλός. Τα Εικονογραφικά. 1779-1961, Ιωάννινα 2015. 

2. για τον βίο, τη δράση και τις διδαχές του αγίου Κοσμά βλ. ενδεικτικά: χ. Βασιλόπουλος, 
Ο Άγιος Κοσμάς και το έργον του, Αθήναι 1955. νικοδήμου Αγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον …, 
Αθήναι 1961³. Μ. Α. γκόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 (εξής: γκόλιας, 
Κοσμάς ο Αιτωλός). Θ. ςιμόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, 1714-1779. Βιογραφία, διδαχαί, επιστολαί, 
προφητείαι, μαρτύριον, ενθυμήσεις, εξεικονίσεις, ακολουθίαι, Αθήναι 1979. Αυγ. Καντιώτης, Κοσμάς 
ο Αιτωλός, Αθήναι 1977³. γ. γ. Αλισανδράτος, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη 
Ζάκυνθο (1777). Ανέκδοτη επιστολή ενός ακροατή του. Μελέτη ιστορική και φιλολογική, Αθήνα 
1982 [Ανατύπωση από τα Κεφαλληνιακά Χρονικά, 4 (1982)]. δ. γόνης, «ο Κοσμάς ο Αυτωλός 
στην Κεφαλονιιά και τη ζάκυνθο (1977) εξ αφορμής της εκδόσεως ομώνυμης μελέτης», Θεολογία, 
57, Ιαν.-Μάρτ. 1986, τευχ. 1, 532-548.

3. Μ. χρ. Παντούλας, Κοσμάς ο Αιτωλός. Τα Εικονογραφικά. 1779-1961, Ιωάννινα 2015, 43 
(εξής: Παντούλας, Κοσμάς ο Αιτωλός). 



ςχολΙΑ ςΤΗν ΕΙΚονογρΑΦΙΑ Τού ΑγΙού ΚοςΜΑ Τού ΑΙΤωλού 117

Επίδραση στη μετέπειτα εικονογραφία του αγίου είχε και η φορητή εικόνα του, 
στον τύπο πάλι του μοναχού, σε προσκυνητάρι της εκκλησίας του Αγίου νικολάου 
στη ζίτσα Ιωαννίνων (Εικ. 2α-β). Κατά την παράδοση, πρόκειται για την αρχαιό-
τερη απεικόνισή του, φιλοτεχνημένη μάλιστα «εκ του φυσικού», όταν ακόμη ο 
Κοσμάς ήταν στη ζωή και επισκέφθηκε τη ζίτσα, το 1767. Την παράδοση αυτή 
υιοθέτησε και ο αείμνηστος καθηγητής Αθ. Παλιούρας, που θεώρησε ότι πιθα-
νότατα η εικόνα ήταν μια αληθινή προσωπογραφία του Κοσμά, ένα «πορτραίτο 
εκ του φυσικού»4. Αυτός ήταν ο λόγος που συχνά η συγκεκριμένη εικόνα αποτέ-
λεσε πρότυπο για αρκετούς μεταγενέστερους ζωγράφους, ακόμη και γνωστούς 
νεοέλληνες καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, όπως τον ζωγράφο και λογοτέχνη Φώτη 
Κόντογλου5 (Εικ. 3), τον ζωγράφο και χαράκτη γεώργιο Μανουσάκι6 (Εικ. 4), τον 
Μεσολογγίτη ζωγράφο Άγγελο Κασόλα7 και τους γλύπτες Κλέαρχο λουκόπουλο 
(Εικ. 5-7)8 και Πραξιτέλη Τζανουλίνο (Εικ. 8). Πρότυπο για τον ανδριάντα του 
Αιτωλού λουκόπουλου αποτέλεσε τόσο το σχέδιο του Κόντογλου όσο και η εικό-
να της ζίτσας. ςτην παράδοση αυτή όμως δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι 
ο Κοσμάς δεν επισκέφθηκε μόνο μια φορά τη ζίτσα, αν και η μόνη μαρτυρημένη 
από άμεση πηγή (ενθύμηση) είναι αυτή του 1778, που βρίσκεται καταγεγραμμένη 
σε παλαιό Ευαγγέλιο της εκκλησίας του Αγίου νικολάου9.

Αλλά και η άποψη για πορτραίτο «εκ του φυσικού» αμφισβητείται, γιατί στην 
εικόνα η επιγραφή «ο Άγιος Κοσμάς ο νέος μάρτυρας» δηλώνει ασφαλώς χρό-
νους μετά το μαρτύριό του το 1779, ίσως προς το τέλος του 18ου ή τις αρχές 
του 19ου αιώνα10. γνωρίζοντας, εξάλλου, τις αισθητικές αρχές της βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής, είναι ασφαλώς πολύ παρακινδυνευμένο να κάνουμε 
λόγο για ακριβή προσωπογραφία σε μια μεταβυζαντινή εικόνα. Είναι όμως πολύ 
πιθανόν ο άγνωστος - Ηπειρώτης μάλλον - ζωγράφος να είχε συναντήσει τον άγιο 
Κοσμά και έτσι να διέσωσε στην εικόνα της ζίτσας «από μνήμης» τα φυσιογνω-

4. Παλιούρας, Η αληθινή προσωπογραφία, 381 κ.ε.
5. Περιοδικό Κιβωτός, τευχ. 3, Μάρτιος 1952, 117. Πρβλ. Παλιούρας, ό.π., 381-383 και σημ, 

3 για τις αναδημοσιεύσεις του σχεδίου.
6. Παντούλας, Κοσμάς ο Αιτωλός, 205.
7. Παλιούρας, Η αληθινή προσωπογραφία, 382.
8.ςπ. Μοσχονάς, «ο γλύπτης Κλέαρχος λουκόπουλος και η βυζαντινή τέχνη», Πρακτικά 

Ε΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, 15-16 δεκ. 2017, Πολεμικό 
Μουσείο, Πρακτικά, Αθήνα 2020, 571-580.

9.Βλ. Ελένη Βλαχοπούλου Καραμπίνα, «ζίτσα. ςύντομη ιστορική αναδρομή», στο: Ζίτσα. 
Καταγραφές τραγουδιών και χορών περιοχής Ζίτσας, επιμ. Βασ. ράπτης-ςύλλογος γυναικών 
ζίτσας, Ιωάννινα 2002, 31, σημ. 54. Θεόδ. Κοσμάς, η Ζίτσα του 19ου αιώνα. Γένεση και εξέλιξη 
του εκπαιδευτικού φαινομένου (1778-1913), Ιωάννινα 2005, 79, σημ. 8.

10. Παντούλας, ό.π., 143. ςύμφωνα βέβαια και με τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της εικόνας.
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μικά χαρακτηριστικά του, όπως και ο ανώνυμος συντάκτης της ενθύμησης στο 
χειρόγραφο της ζάβορδας11.

Τα επόμενα του μαρτυρίου του χρόνια, ο άγιος θα ιστορείται σταθερά σε τοι-
χογραφίες και φορητές εικόνες εκκλησιών, όπως στα καθολικά των μονών Αγίου 
γεωργίου Τσαμαντά Θεσπρωτίας (1789), Εισοδίων της Θεοτόκου Μεταξοχωρίου 
λάρισας (1797), Αγγελομάχου στα Κουρέντα Ιωαννίνων (1810), στη Μεγάλη 
Παναγιά γρεβενών (1829) (Εικ. 9) και σε εικόνα της μονής Μουτσάλης Βεροίας 
(1791;)12. Η αρχαιότερη τοιχογραφία με παράσταση του αγίου Κοσμά στο  Άγιον 
Όρος βρίσκεται στη λιτή του κυριακού της σκήτης Καυσοκαλυβίων, έργο του μο-
ναχού Μητροφάνη από τη Bιζύη (1820) (Εικ. 10). Αργότερα, το 1854 θα εικονο-
γραφηθεί μαζί με άλλους Αγιορείτες αγίους στη λιτή του καθολικού της μονής Μ. 
λαύρας13.

ςτη μελέτη της εικονογραφίας του Κοσμά του Αιτωλού, και γενικότερα των 
νεομαρτύρων, θα πρέπει να αναφερθεί η συμβολή των άρθρων των αείμνηστων 
καθηγητών Μίλτου γαρίδη και Αθανάσιου Παλιούρα14 και του βιβλίου του Μιχαήλ 
Παντούλα. Η τελευταία μελέτη, καθώς συγκεντρώνει πλούσιο εικονογραφικό υλι-
κό, «από το Βουκουρέστι και τα Τίρανα έως την Κρήτη και το Άγιο Όρος»15, όπως 
ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει, αποτελεί πολύτιμη πηγή για την εικονογραφία 
του Κοσμά του Αιτωλού. 

Μελετώντας λοιπόν, ως επί το πλείστον, το δημοσιευμένο υλικό, θα επιση-
μάνουμε και θα σχολιάσουμε, στα περιορισμένα βέβαια πλαίσια του χρόνου που 
διαθέτουμε, τους εικονογραφικούς τύπους, με τους οποίους ιστορείται ο άγιος 
Κοσμάς.
1. Ο άγιος ως μοναχός-ασκητής. Αποτελεί την αρχαιότερη, όπως είδαμε, και συ-

νηθέστερη απεικόνισή του. Εικονίζεται ολόσωμος και όρθιος και σπάνια κα-
θιστός16 (Εικ. 11- 13). Φορεί τα ενδύματα του μοναχού και κρατά με το ένα 
χέρι κομποσχοίνι ή ανοικτό ειλητό και σπανιότερα κλειστό Ευαγγέλιο –άλλοτε 
και τα δυο μαζί– και με το άλλο οδοιπορική ράβδο. Πολλές φορές ευλογεί 
με το δεξί. ςε ορισμένες περιπτώσεις η οδοιπορική ράβδος μετατρέπεται σε 

11. Βλ. σημ. 1.
12. Παντούλας, Κοσμάς ο Αιτωλός, 44 κ.ε.
13. Πατάπιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Εικονογραφικά νεομαρτύρων: οι απεικονίσεις 

τους στο Άγιον Όρος κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα», Πρακτικά Ε΄ Επιστημονικού 
Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, Αθήνα 2020, 391.

14. Μ. γαρίδης - Θ. Παλιούρας, «ςυμβολή στην εικονογραφία νεομαρτύρων», στο: Α. δ. 
Παλιούρας, Μεταβυζαντινή Ζωγραφική, Συλλογή άρθρων, Ιωάννινα 2000, 313-379 και σημ. 1 
στη σελ. 336 για προηγούμενη βιβλιογραφία (εξής: γαρίδης-Παλιούρας, ςυμβολή). Παλιούρας, 
Η αληθινή προσωπογραφία, ό. π., 381 κ.ε.

15. Παντούλας, ό.π., 18.
16. Παντούλας, ό.π., 131.
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ηγουμενική/επισκοπική και τα μοναχικά ενδύματα αντικαθίστανται από πο-
λυτελέστερα. ςτον τύπο αυτό ανήκουν οι παλαιότερες απεικονίσεις του αγίου, 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής του τάφου του.

2. ως μάρτυρας (Εικ. 14-15). Το μοναχικό σχήμα του αγίου παραμένει, όπως στον 
προηγούμενο τύπο, αλλά ταυτόχρονα κρατά και τον σταυρό του μαρτυρίου 
του. Πρόκειται, ίσως, παράλληλα για υπόμνηση του σταυρού που ο Κοσμάς 
τοποθετούσε στις περιοχές που πήγαινε για να διδάξει, κατά τις περιοδείες του, 
προφητεία άραγε και του δικού του μαρτυρίου;

3. ως ιερομόναχος με επιτραχήλιο. ςε ορισμένες εικόνες, κυρίως αυτές που προέρ-
χονται από το Άγιον Όρος, ο άγιος Κοσμάς παριστάνεται με επιτραχήλιο ως 
ιερομόναχος. Αναφέρουμε τις εικόνες από τις εκκλησίες του Αγίου γεωργίου 
στο νεοχώριο και του Αγίου Βασιλείου της Μεγάλης Παναγίας στη χαλκιδι-
κή17 (Εικ.16) και του Αγίου Παντελεήμονα ςιταραλώνων Αιτωλοακαρνανίας18, 
όπου αντί για ειλητό κρατά κλειστό Ευαγγέλιο, καθώς και από το Ιβηρίτικο 
κελλί της Αγίας Άννας στις Καρυές (Εικ. 17).

4. ως επίσκοπος. ςε μία μόνο γνωστή μέχρι σήμερα παράσταση, όπως έχει επιση-
μανθεί, ο άγιος Κοσμάς ιστορείται ως επίσκοπος με ωμοφόριο. Πρόκειται για 
τοιχογραφία, με μεταγενέστερη συντήρηση - επιζωγράφηση, στην εκκλησία 
του γενεσίου της Θεοτόκου Αγαλλιανού Αιτωλοακαρνανίας19(Εικ. 18).

5. ως διδάσκαλος- ιεροκήρυκας. ο άγιος ιστορείται να κηρύττει ή να διδάσκει τον 
λαό είτε ελεύθερα στο ύπαιθρο, είτε επάνω σε ξύλινο φορητό θρόνο-άμβωνα. 
Τα παραδείγματα του εικονογραφικού αυτού τύπου προέρχονται σπανιότερα 
από μεμονωμένες απεικονίσεις του αγίου, όπως την τοιχογραφία στη μονή της 
Παναγίας δρυμάδων στη χειμάρρα20(Εικ. 19), και συνηθέστερα από εικόνες με 
σκηνές του βίου του (Εικ. 17). Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές ο ζω-
γράφος εκφράζει τη λαϊκή συνείδηση για το σημαντικότερο έργο του Κοσμά, 
την διδαχή και το κήρυγμα. ςτην κατηγορία αυτή ανήκει και η ωραία εικόνα 
της Μαριάνθης Καλογιάννη στο Μουσείο του Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού στο 
Βασιλικό Ιωαννίνων, που κοσμεί και το Πρόγραμμα του παρόντος ςυνεδρίου. 

Αξιοσημείωτα είναι, όσον αφορά την πάνδημη αποδοχή του κηρύγματός του 
αλλά και την εικονογραφία της συγκεκριμένης σκηνής, η ενθύμηση από τη 
μονή Αγίου γεωργίου Καμίτσανης Τσαμαντά Θεσπρωτίας (Αρχείο Βιβλιοθήκης 
μονής γηρομερίου Θεσπρωτίας): «1777 Ἀπριλίου 16, ἦρθε ἕνας ἅγιος (Κοσμᾶς) 
καὶ δίδασκε τὸν κόσμο καὶ ὡς τόσος κόσμος ἐσυνάχθηκαν στὸ Γηρομέρι χιλιά-

17. Παντούλας, Κοσμάς ο Ατωλός, 118.
18. Παντούλας, ό.π.,126.
19. Παντούλας, ό.π., 68.
20. Παντουλας, ό.π., 32.
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δες ια…» αλλά και όσα αναφέρει ο άγιος νικόδημος ο Αγιορείτης: «Οἱ ἴδιοι 
οἱ Ἀλβανῖται πηγαίνοντες εἰς τὰς ἔξω πεδιάδας τὰ ἤκουον ἀπὸ τὸ στόμα του 
καὶ ὡς ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ τὸν ἐκήρυττον, εἰς τόσον ὅπου καὶ ὁ Κοὺρτ  πασᾶς 
ἀκούοντας τὴν φήμην, ἐπρόσταξε καὶ ἦλθε ἔμπροσθέν του καὶ τόσον καλὰ τοῦ 
ἤρεσεν ἡ ὁμιλία του, ὥστε καὶ θρονὶ…κατασκεύασε καὶ μὲ κατηφὲ τὸ ἔνδυσε διὰ 
νὰ ἀναβαίνη εἰς αὐτὸ καὶ νὰ διδάσκη τοὺς λαοὺς»21. Έτσι λοιπόν δικαιολογείται 
και η απεικόνιση του Κοσμά επάνω σε θρόνο-άμβωνα.

6. ως κτίτορας. Ακολουθώντας την παλιά βυζαντινή και μεταβυζαντινή εικονο-
γραφική παράδοση, ο λαϊκός ζωγράφος απεικονίζει σε τοιχογραφία της μονής 
Παναγίας γρανίτσας Ιωαννίνων τον άγιο Κοσμά με μια άλλη, εξίσου σημαντι-
κή, ιδιότητά του, αυτή του κτίτορα σχολείου (Εικ. 20). Όπως ο ίδιος ο Κοσμάς 
ομολογεί: «ἕως τριάντα ἐπαρχίας περιῆλθον, δέκα ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐποίησα, 
διακόσια διὰ τὰ κοινὰ γράμματα…»22. Εξάλλου, για τον Κοσμά, η γνώση της 
ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την κατανόηση του μηνύματος του 
Ευαγγελίου: «Καὶ ἄν δὲν σπουδάσης τὰ ἑλληνικά, ἀδελφέ μου, δὲν ἠμπορεῖς νὰ 
καταλάβεις ἐκεῖνα ὁπού ὁμολογεῖ ἡ ἐκκλησία μας». Έτσι ο άγιος εικονίζεται να 
κρατά διώροφο κεραμοσκεπές οικοδόμημα, ομοίωμα σχολείου.

7. Με σκηνές του βίου και του μαρτυρίου του. ςυχνά η εικόνα του αγίου Κοσμά 
πλαισιώνεται με σκηνές του βίου και του μαρτυρίου του, όπως επίσης συνέ-
βαινε στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ζωγραφική σε αφηγηματικές εικόνες 
με σκηνές από τον βίο του εικονιζόμενου αγίου. Η αρχαιότερη παράσταση με 
σκηνές από τον βίο του αγίου Κοσμά φαίνεται να είναι η τοιχογραφία στην 
Μεγάλη Παναγιά στη ςαμαρίνα γρεβενών (1829)23 (Εικ. 21). Ακριβώς επάνω 
από την ολόσωμη μορφή του μοναχού αγίου Κοσμά του Νέου, σύμφωνα με την 
επιγραφή, οι αδελφοί ςαμαρινιώτες ζωγράφοι χρήστος (ιερέας) και Αντώνιος 
Παπαϊωάννου απεικόνισαν, ως ενιαία παράσταση, δύο σκηνές του μαρτυρίου 
του: τον απαγχονισμό και την εύρεση του ιερού λειψάνου του στον ποταμό 
Άψο (επιγραφή: η κοίμησις του αγίου κοσμά). Η απεικόνιση της εκκλησίας δί-
πλα στο ποτάμι ασφαλώς παραπέμπει στον ναό τη Παναγίας, όπου και έγινε η 
ταφή του λειψάνου του αγίου. 

Την ίδια χρονιά, ο χαράκτης Καλλίνικος Μυτιληναίος, πιθανόν στο Άγιον 
Όρος, χαράσσει μια χαλκογραφία με τον άγιο Κοσμά στον τύπο του αγίου 
μοναχού στο κέντρο να πλαισιώνεται από οκτώ σκηνές του βίου του24. ςυ-

21. Κώδικας 758 Βιβλιοθήκης Μονής Βατοπαιδίου, 18ος αι., φ. 102-103. Παντούλας, ό.π., 21.
22. Επιστολή προς τον πρεσβύτερο αδελφό του, ιερομόναχο χρύσανθο, νικοδήμου Αγιορείτου, 

Νέον Μαρτυρολόγιον…, εν Αθήναις ²1856, 202-203. γκόλιας, Κοσμάς ο Αιτωλός, 423.
23. Παντούλας, Κοσμάς ο Αιτωλός, 55.
24. γαρίδης-Παλιούρας, ςυμβολή,336-339. Πιθανός τόπος χάραξης της χαλκογραφίας 

αναφέρεται το Άγιον Όρος, η Βιέννη ή η Κωνσταντινούπολη. Ό.π. 338. 
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γκεκριμένα: ο άγιος διδάσκει τον λαόν, η παράστασις του αγίου εις τον μουλά 
- Μουαμέτ, φέρνει έφιππον τον αγιον εις τον θάνατον, η πριν της τελευτής του 
αγίου προσευχή, η δια της αγχόνης του αγίου τελευτή, η απόρριψις του αγίου εις 
τον ποταμόν, εμφάνισις του αγίου εις τον παπα- μάρκον και ανέλκυσις από τον 
ποταμόν», ο ενταφιασμός του αγίου εις χωρίον κολικόντασι. 

Αντίγραφα της χαλκογραφίας σώζονται στο Φίερι, στη μονή Φιλανθρω-
πηνών στο νησί των Ιωαννίνων, στη μονή Τοπλού ςητείας Κρήτης κ.α. Πο-
λύχρωμη συναντάμε την χαλκογραφία στο παρεκκλήσιο του Αγίου γεωργίου 
Ιωαννίνων - κελλί ιερομόναχου χρύσανθου λαϊνά στο αρχοντικό της οικογέ-
νειας Παπαδημούλη στην Κόνιτσα25 (Εικ. 22). Η χαλκογραφία, με μικρές πα-
ραλλαγές, αποτέλεσε το πρότυπο για μια σειρά φορητών εικόνων του αγίου, 
όπως αυτές στην Ευαγγελίστρια στην Πάτρα (1856), στο Ιβηρίτικο κελλί της 
Αγίας Άννας στις Καρυές Αγίου Όρους26 (Εικ. 17) κ.λπ.

8. Μαζί με άλλους αγίους και νεομάρτυρες. δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
ο άγιος Κοσμάς συναπεικονίζεται με άλλους αγίους και νεομάρτυρες. ςυνη-
θέστερα απεικονίζεται μαζί με τον νεομάρτυρα άγιο γεώργιο των Ιωαννίνων 
και τον άγιο νικάνορα, τον ιδρυτή της γνωστής μονής ζάβορδας γρεβενών27 
(Εικ. 23). Η συναπεικόνισή του με τον άγιο γεώργιο Ιωαννίνων δηλώνει την 
ιδιαίτερη τιμή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου προς τους 
δύο νεομάρτυρες. Τον άγιο Κοσμά και τον άγιο νικάνορα τους συνδέει το κή-
ρυγμά τους, με το οποίο διατηρούσαν την ορθόδοξη πίστη των υποδούλων. 
Εικονίζεται επίσης μαζί με τον άγιο Βησσαρίωνα, τον ιδρυτή της μονής της 
Μεταμορφώσεως, γνωστής ως δούσικο, στο όρος Κόζιακα, κοντά στην Πύλη 
Τρικάλων. γνωστές είναι ακόμη εικόνες του και με άλλους νεομάρτυρες, όπως 
τον ςεραφείμ, επίσκοπο Φαναρίου και νεοχωρίου και τον νικόδημο από το 
Βιθκούκι της Κορυτσάς, καθώς επίσης και εικόνες του με τον άγιο ςπυρίδωνα, 
άγιο γεώργιο τον Τροπαιοφόρο κ.α. Αξιοσημείωτη είναι και εικόνα του αγίου 
Κοσμά με τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο από την Αρίστη Ιωαννίνων 28.

Τη σχέση του αγίου Κοσμά με τη μονή Φιλοθέου στο Άγιον Όρος, τη μονή της 
μετανοίας του, φανερώνουν εικόνες, στις οποίες παριστάνεται ανάμεσα στους 
αγίους πατέρες της μονής29 (Εικ. 24) και άλλες που ιστορείται μαζί με τον άγιο 
διονύσιο τον εν ολύμπω, που διετέλεσε ηγούμενος της αγιορείτικης μονής30. 

25. γαρίδης-Παλιούρας, ςυμβολή, 337-339. Πάντούλας, ό.π., εικ. στη σελ. 197.
26. Παντούλας, ό.π.,195 κ.ε.
27. Παντούλας, ό.π., 106, 109.
28. Παντούλας, ό.π., 151.
29. Όπως φορητή εικόνα με τη ςύναξη των Φιλοθεϊτών Αγίων (1845) στο καθολικό της μονής 

Φιλοθέου, Παντούλας, ό.π., 107. 
30. Παντούλας, ό.π., 148.
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9. Άλλα θέματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας της μονής Παντο-
κράτορος Αγίου Όρους, έργο γεωργίου βερατιανού (1902)31 (Εικ. 25). Αποδίδεται 
η μεταφορά της αγίας κάρας στο Μπεράτι, μετά την ανακομιδή των λειψάνων 
του αγίου το 1813, έπειτα από εντολή του ίδιου του Αλή πασά. Εικονίζονται ο 
πασάς να κρατά την κάρα του αγίου, η κυρά Βασιλική με την εικόνα του, ο μη-
τροπολίτης Βερατίου Ιωάσαφ Β΄, ο Θανάσης Βάγιας, ένας μοναχός κ. α.

ςτο κάτω μέρος της παράστασης αναγράφεται: Ὁ Ἀλὴ πασᾶς ἐνεθυμήθη 
τὸν λόγον ἐκεῖνον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ὅθεν ἐμβαίνοντας εἰς τὸ Μπεράτι, καὶ κρά-
ζοντας τὸν Δεσπότην τῶν Βελεγράδων, τὸν ἐπρόσταξε νὰ κάμη τὴν ἀνακομιδὴν 
τοῦ Ἁγίου, τὴν δὲ σεβασμίαν τοῦ Ἁγίου Κάραν λαβὼν ὁ ἴδιος ὁ Ἀλὴ πασᾶς καὶ 
ἀσκαρδαμικτὶ θεωρῶν εἶπε: Ὤ Ἁγία Κεφαλὴ, ὅσα μοι εἶπες εἰς τὸ Τεπελένι ὅλα 
μοι τα ἔδωκεν ὁ Θεός, ἀληθῶς εἶσαι ἅγιος καὶ παρὰ Θεοῦ ἀπεσταλμένος, λυ-
ποῦμαι δὲ πολὺ διότι δὲν ἐνεθυμήθηκα νὰ σὲ ρωτήσω τότε καὶ ποῖον τέλος θὰ 
λάβω.

Συμπερασματικά: Η εικονογράφηση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, όπως συ-
νέβη και με άλλους νεομάρτυρες, έγινε πολύ πριν από την επίσημη διακήρυξη 
της αγιότητάς του (1961) και αμέσως σχεδόν μετά το μαρτύριό του το 1779. 
Το γεγονός αυτό δηλώνει την ταυτόχρονη καθιέρωση της τιμής του από την 
συνείδηση της Εκκλησίας και την αναγνώριση της προσφοράς του στο υπό-
δουλο γένος. 

Έκτοτε, η απεικόνισή του έχει μια συνεχή παρουσία στην εικονογράφηση 
εκκλησιών και φορητών εικόνων, αρχικά στην ευρύτερη περιοχή της βορειοδυ-
τικής Ελλάδας, κυρίως την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και το Άγιον Όρος, 
και σταδιακά, μέσα στον 19ο αιώνα, στη νοτιότερη Ελλάδα αλλά και τον βο-
ρειότερο βαλκανικό χώρο. Η ασκητική μορφή του πατρο-Κοσμά θα συγκινήσει 
και θα εμπνεύσει επίσης αρκετούς νεόελληνες καλλιτέχνες (Εικ. 26-27). 

Εικονογραφείται στον κυρίως ναό ή τον νάρθηκα των εκκλησιών, συχνά σε 
περίοπτη πλευρά των πεσσών, και σε πλήθος προσκνυνηματικών φορητών ει-
κόνων. ςτην εικονογραφία του ξετυλίγεται, με τον τρόπο που η τέχνη γνωρίζει 
να παρουσιάζει, όλη η προσφορά και η πολυσχιδής προσωπικότητα του αγίου: 
ο ασκητής μοναχός, ο ακούραστος οδοιπόρος - ιεραπόστολος, ο λειτουργός, ο 
διδάχος και φωτιστής του γένους, ο υπηρέτης της ελληνικής γλώσσας και της 
ορθόδοξης πίστης, ο μάρτυρας, ο άγιος, που τιμάται από Έλληνες και άλλους 
ορθόδοξους βαλκανικούς λαούς, ακόμη και από αλλόθρησκους.

31. Παντούλας, ό.π., 36-37. Πατάπιος, Εικονογραφικά νεομαρτύρων, 391.
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Εικ. 1. Κολικόντασι. Μονή Αγίου Κοσμά. Τοιχογραφία τάφου (1799;).  
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 2 . α. Ζίτσα. Άγιος Νικόλαος. Φορητή εικόνα. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. β. Ζίτσα. 
Άγιος Νικόλαος (λεπτομέρεια εικόνας 2 α.).

Εικ. 3. Φ. Κόντογλου, σχέδιο με μελάνι σε χαρτί (1951). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 5. Κλ. Λουκόπουλου, ανδριάντας  
του αγίου Κοσμά στην Κλεισούρα (1979).

Εικ. 6. Φωτογραφία του γύψινου προ-
πλάσματος του ανδριάντα του Κοσμά του 
Αιτωλού - πλάγια όψη [αρχείο Κλέαρχου 

Λουκόπουλου].

Εικ. 4. Γ. Μανουσάκι, ξυλογραφία (1955). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 7. Κλ. Λουκόπουλου, γύψινο πρόπλασμα, 32Χ15,5Χ9,5 εκ. (1950). 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (ιδιωτ. Συλλογή, φωτ. Σπ. Μοσχονά).

Εικ. 8. Ανδριάντας του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ορείχαλκος,  
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας (Πραξιτέλη Τζανουλίνου)
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Εικ. 9. Γρεβενά. Σαμαρίνα.  
Μεγάλη Παναγιά. Τοιχογραφία (1829).  

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Εικ. 10. Άγιον Όρος. Κυριακό Σκήτης  
Καυσοκαλυβίων. Τοιχογραφία (1820).  

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 11. Άγιον Όρος. Μονή Παντοκράτορος.  
Φορητή εικόνα, 25Χ19 εκ. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Εικ. 12. Ιωάννινα. Άγιος Νικόλαος Μαρμάρων.  
Τοιχογραφία (1832). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 13. Ιωάννινα. Άγιος Νικόλαος  
Άνω Κουκλεσίου. Τοιχογραφία (1849). 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Εικ. 14. Πρέβεζα. Ναός Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Παρεκκλήσιο 
Αγίου Κοσμά. Δεσποτική εικόνα (1814). 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
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Εικ. 15. Θεσπρωτία. Φιλιατά. Ναός Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού. Δεσποτική εικόνα 

τέμπλου (1959). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Εικ. 16. Χαλκιδική. Μεγάλη Παναγία. Ναός 
Αγίου Βασιλείου. Φορητή εικόνα (1941). 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 17. Άγιον Όρος. Καρυές. Ιβηρίτικο κελλί Αγίας Άννας.  
Φορητή εικόνα (τέλη 19ου αι.). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Εικ. 18. Αιτωλοακαρνανία. Ναός της Παναγίας Αγαλλιανού.  
Τοιχογραφία (1869). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 19. Χειμάρρα. Μονή Παναγίας Δρυμάδων.  
Τοιχογραφία (19ος αι.). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
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Εικ. 20. Ιωάννινα. Μονή Παναγίας Γρανίτσας.  
Τοιχογραφία (1860). Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Εικ. 21. Γρεβενά. Σαμαρίνα. Μεγάλη Παναγιά. Τοιχογραφία (1829).  
Η Κοίμησις (μαρτύριο) του αγίου Κοσμά του Αιτωλού. 
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Εικ. 22. Κόνιτσα. Παρεκκλήσιο Αγίου 
Γεωργίου Ιωαννίνων. Χαλκογραφία 

(Καλλίνικος Μυτιληναίος, 1829). Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός με σκηνές του βίου του.

Εικ. 24. Άγιον Όρος. Μονή Φιλοθέου. Φο-
ρητή εικόνα (1845). Η Σύναξη των αγίων 

πατέρων της μονής. 

Εικ. 25. Άγιον Όρος. Μονή Παντοκράτορος. 
Ελαιογραφία σε μουσαμά. Ζωγράφος: Γεώργιος 
Βερατιανός. Η μεταφορά της κάρας του αγίου 

Κοσμά στο Μπεράτι (1813). [Φωτ. Μ. Παντούλας]

Εικ. 23.Ιωάννινα. Αγία Μαρίνα Νικάνορα. 
Φορητή εικόνα (1863). Άγιος ο Κοσμάς ο 
Αιτωλός με τον άγιο Νικάνορα και τον 

άγιο Γεώργιο Ιωαννίνων.



ςχολΙΑ ςΤΗν ΕΙΚονογρΑΦΙΑ Τού ΑγΙού ΚοςΜΑ Τού ΑΙΤωλού 135

Εικ. 26. Αθήνα. Άγιος Γεώργιος Κυψέλης (Φ. Κόντογλου).  
Οι Ευρυτάνες άγιοι

Εικ. 27. Χαλάνδρι. Άγιος Νικόλαος. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.



Η ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤωΛΟΥ  
ΣΤΗΝ ΚωΜΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ ΙωΑΝΝΙΝωΝ ΣΤΑ 1778. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖωΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ*

Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα,
Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας / Θεολόγος – Ε.ΔΙ.Π.

του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Α. Ιστορικά

Η ζίτσα1, κωμόπολη της Ηπείρου, βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαν-
νίνων, από την οποία απέχει 25 χλμ. Η ίδρυσή της χάνεται στην άχλη των μύθων 
και ανάγεται στις αρχές του 15ου αιώνα, χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένη ιστορική 
μαρτυρία. Είναι πιθανόν να προϋπήρχε εκεί από την εποχή των ςέρβων μικρο-
συνοικισμός, αμυντικού χαρακτήρα2, στον οποίο και έδωσαν το οικείο σ’ αυτούς 

* Θα ήθελα από τη θέση αυτή να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς τον Αιδεσιμώτατο π. 
Αλέξανδρο ςπηλιά, εφημέριο του Αγίου νικολάου ζίτσας, την εκκλησιαστική Επιτροπή του 
ναού, τον Πολιτιστικό ςύλλογο ζίτσας και τον δρ. Ιστορίας κ. Θεόδωρο Κοσμά για την παροχή 
κάθε δυνατής βοήθειας όσον αφορά στη διευκόλυνση της έρευνάς μου και την περαίωση της 
μελέτης αυτής.

1. Βλ. ενδεικτικά: ΕΜΜ. γΕωργΙΑδΗς, Ζίτσα, η κωμόπολις της ηπείρου, εν Αθήναις 1889, 
ΑΜΑλΙΑ Κ.ΠΑΠΑςΤΑύρού, η Ζίτσα. Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της κωμοπόλεως 
ταύτης της ηπείρου, εν Αθήναις 1895, ΒΑς. Κ.οΙΚονοΜού, η Ζίτσα, κωμόπολη της ηπείρου. 
Ιστορική, κοινωνική και λαογραφική μονογραφία, Αθήναι 1969, ςΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗς, «Κουρεντιακά» 
ή Για την άλλοτε επαρχία Κουρέντων και τα 88 χωριά της (από την αρχαιότητα ως το 1913), γιάννινα 
19971, 304-323, ΘΕοδ. ΚοςΜΑς, η Ζίτσα του 19ου αιώνα όπως την είδαν οι ξένοι περιηγητές, 
Ιωάννινα 1998, ΕλΕνΗ ΒλΑχοΠούλού-ΚΑρΑΜΠΙνΑ, «ζίτσα. ςύντομη ιστορική αναδρομή», 
Ζίτσα. Καταγραφές τραγουδιών και χορών περιοχής Ζίτσας, επιμ. Βασ. ράπτης-ςύλλογος γυναικών 
ζίτσας, Ιωάννινα 2002, 13-38, ΘΕοδ. ΚοςΜΑς, η Ζίτσα του 19ου αιώνα. Γένεση και εξέλιξη 
του εκπαιδευτικού φαινομένου (1778-1913), Ιωάννινα 2005.

2. λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τους Αλβανούς ο ςέρβος δεσπότης των Ιωαννίνων 
Θωμάς Πρελιούμποβιτς (1359-1384) είχε προνοήσει και εγκαθίδρυσε κατά μήκος επικίνδυνων 
περασμάτων, ιδίως σε ψηλώματα με περίοπτη θέα, αμυντικές θέσεις - «καστέλια», ώστε να 
παρεμποδίζονται οι Αλβανοί στην κάθοδό τους. Τα καστέλια αυτά το 1380 έπεσαν στα χέρια των 
Αλβανών και ο Θωμάς αναγκάστηκε να πολεμήσει για την ανακατάληψή τους, χρησιμοποιώντας 
ακόμα και τη βοήθεια τουρκικών στρατευμάτων (D.NICOL, Το Δεσποτάτο της ηπείρου 1267-
1429, Αθήνα 1991, 213-214). Επιπλέον, άξιο σημείωσης είναι ότι οι θέσεις αυτές φέρουν ακόμη 
και σήμερα τη σλάβικη ονομασία «ντραγαστούρα», που σημαίνει «σκοπιά» (οΙΚονοΜού, 1969, 
18). Τέτοια τοποθεσία με το όνομα αυτό, μίας περίπου ώρας απόστασης με τα πόδια, υπάρχει 
βόρεια της ζίτσας και συνεχίζεται στο δρόμο προς λιγοψά με την ίδια ονομασία, η κορυφή της 
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όνομα Ζίτσα3. Κατά την περίοδο της οθωμανικής κατάκτησης η ζίτσα αναφέρεται 
ανάμεσα στα τριάντα τέσσερα χωριά, που ήταν κάτω από την προστασία της Βα-
σιλομήτορος (Βαλιδέ σουλτάνας), ενώ στα 1788 αφιερώθηκε μαζί με οικισμούς 
της ευρύτερης περιοχής στα ιερά καθιδρύματα της Μέκκας μέχρι την Απελευθέ-
ρωση, πληρώνοντας το φόρο της δεκάτης4· κατά την περίοδο της κυριαρχίας του 
Αλή Πασά αποτελούσε μαζί με το νησάκι της λίμνης τα μόνα τμήματα της επαρ-
χίας («ναχιγιέ») Κουρέντων, που δεν είχαν γίνει τσιφλίκια του5. Η διοίκησή της 
ήταν στα χέρια των ντόπιων Μουχταροδημογερόντων (Πρόεδρος και ςυμβούλιο) 
και Τούρκος δεν είχε πατήσει τα χώματά της6. 

ςυνδεδεμένο όμως άρρηκτα με όλες τις εκφάνσεις της ζωής του τόπου είναι 
το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία (ο κυρίως ναός στα 1656/7 και ο νάρθηκας στα 
1799)7, ιδρυμένο κατά την παράδοση στη βυζαντινή περίοδο σε λόφο, που βρί-

οποίας (όπου υπάρχει και σήμερα στρατιωτικό παρατηρητήριο) έχει ύψος 742μ. (σύμφωνα με 
χάρτη του γενικού Επιτελείου ςτρατού) και μπορεί κανείς από εκεί να ελέγχει αρκετά καλά το 
δρόμο «Κλεισούρα - Δερβένι». Είναι λοιπόν πιθανό οι ςέρβοι της εν λόγω «ντραγαστούρας» να 
είχαν εγκαταστήσει τις μόνιμες κατοικίες τους στην αθέατη πλευρά του λόφου του Προφήτη 
Ηλία (ύψος 755μ.). Βλ. επίσης, ΒλΑχοΠούλού-ΚΑρΑΜΠΙνΑ, 2002, 17-18, σημ. 12.

3. ςτη ςερβία υπάρχει περιοχή με το όνομα ζίτσα (Zitcha), όπου ο ιδρυτής της δυναστείας 
των νεμανιδών Άγιος ςάββας έκτισε την περίφημη εκκλησία της Αναλήψεως, για τη διακόσμηση 
της οποίας κάλεσε το 1220 καλλιτέχνες από την Κωνσταντινούπολη (CH. DELVOYE, Βυζαντινή 
Τέχνη, μετ. Μ. Παπαδάκη, τόμ. Β´, Αθήναι 1983, 391). Από το μέρος αυτό δεν είναι απίθανο να 
κατάγονταν και κάποιοι από τους σέρβους στρατιώτες της περιοχής ζίτσας, στην οποία έδωσαν 
το όνομα της ιδιαίτερης και τόσο μακρινής πατρίδας τους, κινούμενοι από νοσταλγία, πράγμα 
αρκετά συνηθισμένο. ύπάρχει όμως και η εξήγηση της λαϊκής παράδοσης, που θεωρεί ότι το όνομα 
«ζίτσα» έχει ελληνική καταγωγή και προέρχεται από τη συνίζηση του ονόματος “ζωίτσα’’, της 
κοπέλας, κατοίκου ενός από τα τρία χωριά, η οποία βρήκε το μέρος αυτό, ψάχνοντας τη χαμένη 
αγελάδα της (γΕωργΙΑδΗς, 1889, 21, ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1895, 9-10, οΙΚονοΜού, 1969, 
22, ςΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗς, Ονοματολογία των χωριών Νομού Ιωαννίνων, γιάννινα 19972, 167-168, 
ΒλΑχοΠούλού- ΚΑρΑΜΠΙνΑ, 2002, 17, σημ. 13).

4. γΕωργΙΑδΗς, 1889, 23, οΙΚονοΜού, 1969, 42, ΜΠΕΤΤΗς, 19971, 305, σημ. 2.
5. Η ζίτσα κατόρθωσε να διατηρήσει την αυτονομία της μετά από σκληρούς αγώνες με τον Αλή 

και χάρις στην παρέμβαση του ζαγόρ’ κοτζάμπαση Α. νούτσου. Βλ. ΕλΕύΘΕρΙΑ νΙΚολΑΐδού, 
«Η  Ήπειρος στον αγώνα της ανεξαρτησίας», στο ηΠΕΙΡΟΣ 4000 χρόνια ελληνικής Ιστορίας και 
Πολιτισμού, Αθήνα 1997, 298.

6. Μόνον μετά το 1864 ιδρύθηκε στην κωμόπολη Μπουντουρλίκι (υποδιοίκηση) και 
Μουλιαζιμλίκι (σταθμός χωροφυλακής) και στα 1889 ταχυδρομείο και τηλεγραφείο. Βλ. 
οΙΚονοΜού, 1969, 43.

7. Το καθολικό έχει σχήμα μονόχωρου ναού μικρών διαστάσεων με πρόσθετο μεταγενέστερο 
νάρθηκα προς τα δυτικά, ελαφρά υπερυψωμένο. Ημικυλινδρική καμάρα, που τη διακόπτουν 
στο μέσον τυφλοί τρουλίσκοι, καλύπτει τους δύο χώρους. Η τοιχοδομία είναι αμελής και στο 
τμήμα της αψίδας γίνεται προσπάθεια για στοιχειώδη ισοδομία. ο τοιχογραφικός του διάκοσμος, 
παρά τις μεγάλες του φθορές, είναι εντυπωσιακός και εκτείνεται σε επάλληλες οριζόντιες ζώνες· 
χρονολογείται με την ίδια εσωτερική επιγραφή στα 1657/8 και οφείλεται στους αγιογράφους 
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σκεται Βδ. της κωμόπολης, και μεταφερμένο, άγνωστο πότε, στη σημερινή του 
μαγευτική θέση8, που τόσο έξοχα ύμνησε ο λόρδος Βύρων (που διέμεινε εκεί στις 
13-149 ή 2510 οκτώβρη του 1809) και συντέλεσε στη δημιουργία ρεύματος πε-
ριηγητών11. Η συμβολή της υπήρξε καθοριστική στον τομέα της παιδείας, καθώς 
εκεί λειτουργούσε προπαιδευτήριο και ανωτέρα σχολή από τον 15ο αιώνα έως 
το 1750 περίπου12, στην οποία μαθήτευσαν, αξιόλογοι άνθρωποι του πνεύματος, 
με προεξέχοντες τον ζιτσαίο Πατριάρχη Κων/πόλεως Ιερεμία τον Ά  τον από ςό-
φιας (1522-1546)13 και τον εκ Πογδόριανης δοσίθεο Φιλίτη (1721 ή 1734-1826), 
μητροπολίτη ουγγροβλαχίας (1793-1810)14, καθώς η μονή διέθετε και πλούσια 

Ιωάννη, δημήτριο και γεώργιο από τη γράμμοστα. Το ίδιο εντυπωσιακό είναι και το επιχρυσωμένο 
ξυλόγλυπτο τέμπλο, το οποίο φέρει άνθινο διάκοσμο πάνω σε γαλάζιο και βυσσινόχρωμο βάθος. 
διασώζει τη σειρά της Μεγάλης δεήσεως και του δωδεκαόρτου, τα παλαιά βημόθυρα και τις 
δεσποτικές εικόνες του Αγίου νικολάου, της Θεοτόκου, του χριστού - Αρχιερέως και του Προφήτη 
Ηλία· η τελευταία είναι σπάνιας τέχνης και τη βιβλική μορφή του ολόσωμου αγίου πλαισιώνουν 
16 σκηνές από το βίο του πάνω σε χρυσό βάθος. 

οι τοιχογραφίες του νάρθηκα χρονολογούνται, σύμφωνα με την επιγραφή τους, στα 1800 
και είναι έργο των γνωστών ζωγράφων Ιωάννη και του γιού του Αναγνώστου από το Καπέσοβο 
ζαγορίου. Αξιοσημείωτη είναι η τοιχογραφία με τη μορφή του δωρητή ηγουμένου γρηγορίου 
Εξάρχου και οι μοναδικές σκηνές από το συναξάρι του νεομάρτυρα Αγίου Ιωάννου του εξ 
Ιωαννίνων (+1526). για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική και ζωγραφική 
του καθολικού, βλ. στο: ΕλΕνΗ Κ.ΜΑΚρΗ, «Το Καθολικό της Μονής του Προφήτη Ηλία στη 
ζίτσα της Ηπείρου», Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση (1453-1850), τόμ. Β´, Αθήνα 
1982, 87-98, δΗΜ. ΚΑΜΑρούλΙΑς, Τα Μοναστήρια της ηπείρου, τόμ. Ά , Αθήνα 1996, 536-
545, ιδιαίτερα 543-545 (όπου και όλη η προγενέστερη για το μνημείο βιβλιογραφία), δΗΜ. 
ΚωνςΤΑνΤΙος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο της ηπείρου, Συμβολή 
στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στην Ήπειρο το 18ο και το α´ μισό του 19ου αιώνα, 
Αθήνα 2001, 124-125, Αργύρω ΚΑρΑΜΠΕρΙδΗ, η Μονή Πατέρων και η ζωγραφική του 16ου 
και 17ου αιώνα στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2009, 342-354. 

8. ΚοςΜΑς, 2005, 14-15, σημ. 20, 21, όπου και εκτίθεται διεξοδικά όλη η μέχρι σήμερα 
προβληματολογία για την ίδρυση της μονής.

9. Βλ. ενδεικτικά: ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1896, 15, οΙΚονοΜού, 1969, 89, ΜΠΕΤΤΗς, 19971, 
318.

10. ΚοςΜΑς, 2005, 43, σημ. 44-47, όπου και συμπεραίνεται, βάσει νεώτερης έρευνας, ότι ο 
Βύρωνας και ο φίλος του Hobhouse έμειναν στο μοναστήρι μόνον το βράδυ της 25ης οκτώβρη 
του 1809, επιστρέφοντας στα γιάννενα από το Τεπελένι, όπου και είχαν πάει για να συναντήσουν 
τον διαβόητο Αλή Πασά, και όχι πηγαίνοντας σ’ αυτό, σύμφωνα με την προτέρα ισχύουσα άποψη.

11. ΚοςΜΑς, 2005, 25-32.
12. ο Ιωάννης λαμπρίδης γράφει σχετικά (ΙωΑν. λΑΜΠρΙδΗς, ηπειρωτικά Μελετήματα, 

ςΤ´, έκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών [φωτογραφική ανατύπωση σε μεγέθυνση], Ιωάννινα 
1971, 9): «Οὐ μήν ἀλλά καί εἰς τάς παρά τήν Ὀστανίτσαν καί Ζίτσαν Μονάς ὑπῆρχον ἀπό τοῦ 
ΙΕ´ αἰῶνος προπαιδευτήρια μέχρι τοῦ τέλους τοῦ ἡμίσεως τοῦ Ιη´ αἰῶνος διατηρηθέντα». Πρβλ. 
ΚΑΜΑρούλΙΑς, 1996, 542, ΚοςΜΑς, 2005, 27-31.

13. ΚοςΜΑς, 2005, 30, σημ. 13, 14, όπου και όλη η αναλυτική για τον ιεράρχη βιβλιογραφία.
14. οΙΚονοΜού, 1969, 179-187, ΠΑολΑ ςΚΑλΚΑού, «Μαθητές των Ιωαννίνων – 



Η δΙδΑχΗ Τού ΑγΙού ΚοςΜΑ Τού ΑΙΤωλού ςΤΗν ΚωΜοΠολΗ ΤΗς ζΙΤςΑς ΙωΑννΙνων 139

μετόχια στη ρουμανία και στη ρωσία15, που βοήθησαν στην εν γένει ανάπτυξη της 
περιοχής.

λόγω του καθεστώτος του ελευθεροχωρίου αφενός και της περίφημης μονής 
της αφετέρου, η ζίτσα υπήρξε κέντρο των θρησκευτικών εξορμήσεων στην γύρω 
περιοχή και εν ταυτό ησυχαστήριο και τόπος διαχειμάσεως του μεγάλου φωτιστή 
του γένους μας, διδασκάλου, Ιερομάρτυρος και Ιεραποστόλου, Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού (1714-1779)16, ο οποίος, συν τοις άλλοις, συνδεόταν στενά με τον ηγού-
μενο της μονής του Προφήτη Ηλία ζαχαρία, «άνδρα εγγράμματον, σεβαστόν…», 
αλλά και πνεύμα επαναστατικό17. ςύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο Πατρο-
κοσμάς την επισκέφτηκε τρεις φορές: ήτοι στα 176218 ή 176419 ή 176720 κατά τη 
δεύτερη περιοδεία του (1762-1773) και στα 177521 ή 177622και 177823 κατά την 
τρίτη και τελευταία (1774-1779)24. ωστόσο η μόνη μαρτυρημένη από άμεση πηγή 
ενθύμηση είναι αυτή του 1778 και ευρίσκεται καταγεγραμμένη σε παλαιό Ευαγ-
γέλιο της κεντρικής εκκλησίας του οικισμού (εικ.1) του Αγίου νικολάου, η οποία 
και αναφέρει: «1778 τον καιρόν όπου εδιάβηκε ο Κοσμάς ο διδάχος και έβαλε τον 

Κληρικοί στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. δοσίθεος Φιλίτης», ηπειρωτικό ημερολόγιο 20 (1999), 
338-356. Βλ. εκτενώς, ΚοςΜΑς, 2005, 53-57, 387-396, όπου συγκεντρωμένη και παλαιότερη 
βιβλιογραφία. Πρβλ. ΘΕοδ. ΚοςΜΑς, Επιγραφικές μαρτυρίες στα εκκλησιαστικά μνημεία της 
ζίτσας Ιωαννίνων (β´ μισό 16ου αιώνα-1911), Ιωάννινα 2013, 48-49, σημ. 203.

15. Τα μετόχια αυτά ήταν: 1) Της Μόσχας, που ίδρυσαν στα 1536 ο Βοεβόδας Πέτρος δανιήλ 
και ο Παΐσιος Βασσαράβας και περιήλθε στην παράλληλη κυριότητα των μονών Προφήτη Ηλία 
και Πατέρων στο λίθινο, 2) Το δαδαλέτσιον, που ήταν και αυτό συνδιόκτητο, και 3) Του Αγίου 
Ιωάννου έξω από το Βουκουρέστι (γΕωργΙΑδΗς, 1889, 29, ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1896, 30-31, 
οΙΚονοΜού, 1969, 94-95 και 109, ΚοςΜΑς, 2005, 31-32, σημ. 20.

16. Βιβλιογραφία σχετική με δράση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, βλ. Κ. ςΑρδΕλΗς, 
Κοσμά Αιτωλού αναλυτική βιβλιογραφία (1765-1967), Αθήνα 1968 και 1974. Βλ. γενικότερα για 
την εκπαιδευτική του δράση, ΜΑρΙΑ Αλ. ΜΑΜΑςούλΑ, Παιδεία και γλώσσα στον Άγιο Κοσμά 
τον Αιτωλό, διδακτορική διατριβή, γιάννενα 2001, όπου υπάρχει συγκεντρωτική αξιοποίηση 
βιβλιογραφικών δεδομένων και νεότερη βιβλιογραφική ενημέρωση.

17. ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1896, 37.
18. δΗΜ. ς. ςΑλΑΜΑγΚΑς, «Ο γνωστός καλόγηρος Κοσμάς». η ζωή, το έργο, οι διδαχές 

και το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά, εκδ. περιοδ. ΚΙΒωΤος, Αθήναι 1952, 20.
19.οΙΚονοΜού, 1969, 258.
20. Αρχ. ςωΦρονΙος ΠΑΠΑΚύρΙΑΚος, Συμβολή εις τον βίον Κοσμά του Αιτωλού 

Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου, Αθήναι 1953, 29.
21. ΘΕοδ. ΚοςΜΑς, «Ανέκδοτες σημειώσεις γεωργίου δημ. Τρίμμη περί Αγίου Κοσμά και 

ςχολής των Ταξιαρχών», Παλμοί της Ζίτσας, φ.18/ Ιαν.- Φεβρ.-Μάρτ. 1995, 3-4, 3, σημ. 5. 
22. οΙΚονοΜού, 1969, 258 -259.
23. ΠΑΠΑΚύρΙΑΚος, 1953, 48 (Απρίλιος 1778).
24. Άλλοι μελετητές αναφέρουν ότι έκανε τρεις και άλλοι τέσσερεις περιοδείες. για την 

προβληματολογία αυτή, βλ. Κων. ς. ΚωνςΤΑς, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, έκδ. γ´, εν Αθήναις 
1990, 65-72, ΜΑρΙΑ ΜΑΜΑςούλΑ, Πατροκοσμάς, Ιερουργός του λόγου και της πράξης, Αγρίνιο 
2001, 20-23, σημ. 20.
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κόσμον εις σε στράτα. Τον εφώτισε το Πνεύμα το Άγιον ως καθώς εφώτισε τους 
Αγίους Αποστόλους»25. Τις συνέπειες των επισκέψεων αυτών στην καλλιτεχνική, 
εκπαιδευτική και θρησκευτική ζωή του τόπου θα προσπαθήσει να διερευνήσει, το 
δυνατόν, η μελέτη αυτή.

Β. Καλλιτεχνική ζωή

ως εικαστική απόρροια θα λέγαμε ότι αποτελεί η φημισμένη εικόνα του Παρτο-
κοσμά26, η οποία απόκειται, εδώ και 200 περίπου χρόνια, στο δεξιό προσκυνητάρι 
του ναού του Αγίου νικολάου27, την οποία δημοσίευσε αναλυτικά ο αείμνηστος 
καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αθανά-
σιος Παλιούρας28. χάρις στο πασίγνωστο πλέον σχέδιο του λογοτέχνη και μακα-
ριστού αγιογράφου Φ. Κόντογλου στα 1951 (εικ.2), το οποίο δημοσιεύτηκε στα 

25. Βλ. ΚοςΜΑς, 1998, 31, σημ. 37, ΒλΑχοΠούλού–ΚΑρΑΜΠΙνΑ, 2002, 31, σημ. 54, 
ΚοςΜΑς, 2005, 79, σημ. 8 και ΘΕοδ.ΚοςΜΑς, «Ενθυμήσεις και σημειώματα στα λειτουργικά 
βιβλία της ζίτσας», Δωδώνη, τόμ. λΕ´, 2006, 277-346, ιδιαίτερα 279-280, σημ. 5..

26. ςυνοπτική βιβλιογραφία με τις κυριότερες μελέτες που δημοσιεύουν ή περιγράφουν 
εικόνες του Αγίου Κοσμά, βλ. ΑΘ. δΗΜ. ΠΑλΙούρΑς, «Η αληθινή προσωπογραφία του Αγίου 
Κοσμά του Αιτωλού», ηπειρωτικό ημερολόγιο 1983, 277-285, αναδημοσίευση στο Μεταβυζαντινή 
Ζωγραφική, Ιωάννινα 2000, 266-274, ιδιαίτερα 266, σημ. 1 (όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία) 
και ΜΙχ. ΠΑνΤούλΑς, Κοσμάς ο Αιτωλός, Τα Εικονογραφικά, 1779-1961, Ιωάννινα 2015. 

27. Η εκκλησία του Αγίου νικολάου, κεντρικός ναός της κωμόπολης, που ανήκει στον τύπο της 
τρίκλιτης βασιλικής με νάρθηκα, υπερώον και παλαιότερα χαγιάτι, κατεδαφίστηκε για να κτισθεί 
εκ βάθρων στα 1890 από τον ευεργέτη της κοινότητας δημήτριο λιόντο. Η Αμαλία Παπασταύρου 
αναφέρει με λύπη, ότι η εκκλησία αυτή καταστράφηκε για να γίνει καινούργια, αν και ήταν 
ιστορημένη με περίφημες τοιχογραφίες, τι στιγμή που ο ίδιος ευεργέτης μπορούσε να κτίσει μια 
άλλη σε διαφορετικό σημείο (ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1896, 44-45). Μπορεί κανείς να κατανοήσει το 
παράπονο αυτό ενός μορφωμένου και ευαίσθητου αισθητικά ανθρώπου και να τοποθετήσει με 
πιθανότητα τις τοιχογραφίες αυτές στο 17ο αιώνα, μιας και η συγκεκριμένη εκκλησία ήταν η 
αρχαιότερη του οικισμού και μέσα στο χωριό ή έξω από αυτό υπάρχουν σπουδαία μνημεία και 
εκκλησίες του 17ου αιώνα, όπως η μονή Καλογραιών μέσα στη ζίτσα, η εκκλησία των Ταξιαρχών 
και η περίφημη μονή Πατέρων στο κοντινό χωριό λίθινο (ΚΑΜΑρούλΙΑς, 1996, σκέψεις546-555, 
ΘΕοδ. ΚοςΜΑς, «Άγιος νικόλαος ζίτσας. ορισμένα χρήσιμα ιστορικά στοιχεία και κάποιες 
συναφείς σκέψεις», περ. Τα Νέα της Ζίτσας , τχ. 14, Απρ.-Ιούν. 2004, 14-17 και ΚΑρΑΜΠΕρΙδΗ, 
2009, 33-325, 329-354). Εκτός αυτού, στα διπλανά χωριά, Καρίτσα και Κληματιά (Βελτσίστα), 
συναντούμε ναούς του 16ου αιώνα, για το διάκοσμο των οποίων προσκλήθηκαν σπουδαίοι 
ζωγράφοι, όπως οι περίφημοι Θηβαίοι αδελφοί Κονταρή (Μεταμόρφωση Βελτσίστας) και άλλοι, 
εκπρόσωποι της ςχολής της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Κάποιοι από αυτούς δεν αποκλείεται να 
εργάστηκαν και στη ζίτσα, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για μεγάλη καλλιτεχνική απώλεια και 
απερισκεψία των υπευθύνων. Βλ. επίσης ΚΑΜΑρούλΙΑς, 1996, 529-535 και ΚΑρΑΜΠΕρΙδΗ, 
2009, 357-372.

28. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 266-274. 
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1952 στο περιοδικό «Κιβωτός»29, που διεύθυνε ο ίδιος, η εικόνα της ζίτσας έγινε 
η πλέον γνωστή και αναγνωρίσιμη στο Πανελλήνιο30. Αυτό όμως δεν είναι καθό-
λου τυχαίο, καθώς ο Κόντογλου υπήρξε φίλος του σπουδαίου ζιτσαίου ζωγράφου 
της γενιάς του ΄30 Κώστα Μαλάμου31. Πιθανώς, μετά από πρόσκληση του τελευ-
ταίου, ο αγιογράφος ήρθε στη ζίτσα και εντυπωσιασθείς από την εικονογραφία 
της, την αντέγραψε σε σχέδιο ή την αντέγραψε από φωτογραφία που του έδωσε 
ο ζωγράφος με μικροδιαφορές32. ςτη συνέχεια τη δημοσίευσε στο περιοδικό του, 
γεγονός το οποίο οφείλεται, κατά την άποψή μας, στην ελευθερία του ταλέντου 
του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, αλλά και σύμφωνα με τον Αθανάσιο Παλιούρα 
στη «μυστική αίσθηση» του δημιουργού να διαλέγει το σωστό και να επιλέγει από 
το πλήθος αυτό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ιστορικής και 
καλλιτεχνικής πλευράς33. 

Τα στοιχεία όμως που κάνουν τη συγκεκριμένη εικόνα τόσο σημαντική, όπως 
αναφέρει ο Αθανάσιος Παλιούρας, είναι ότι διαθέτει τα γνωρίσματα ενός «πορ-
τραίτου εκ του φυσικού»34. ςε αυτό συντελεί και η τόσο ζωντανή μορφή του Αγίου, 
που αποτυπώθηκε έντονα στη μνήμη του καταξιωμένου ανώνυμου αγιογράφου, 
όταν τον είδε να διδάσκει στη ζίτσα στα 1778, όπως και στη μνήμη του ενθυμησιο-
γράφου της μονής της ζάβορδας στα 1776, όπου ο Πατροκοσμάς αναφέρεται ως 
«ολίγον κοντακινός και μελαχρινός και τα γένεια του μαύρα και δασιά»35. Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά του Αγίου τονίζονται, διαφορετικά, από τους αγιογράφους σε ει-
κόνες που έγιναν μερικές δεκαετίες μετά το μαρτύριό του, όπως αυτές των ναών Αγ. 
γερασίμου (των νοταράδων) Ψηλών Αλωνίων ξυλοκάστρου Κορινθίας (1818)36,  

29. ςΑλΑΜΑγΚΑς, 1952, 60, όπου και το σχέδιο του Κόντογλου.
30. ΠΑλΙούρΑς, 1983,143.
31. Ευχαριστώ θερμά από τη θέση αυτή την κ. Έφη Μαλάμου, κόρη του αειμνήστου ζιτσαίου 

ζωγράφου Κώστα Μαλάμου, για την πολύτιμη αυτή πληροφορία.
32. Αυτή την εκδοχή ο καθηγητής Αθ. Παλιούρας θεωρεί ως πιο δόκιμη, καθώς υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στα δύο έργα, όσον αφορά στην επιγραφή και σε μικρές εικονογραφικές 
λεπτομέρειες. Βλ. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 267. 

33. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 267.
34. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 269.
35. Πρόκειται για ενθύμηση του 1776 σε χειρόγραφο της μονής ζάβορδας γρεβενών, που 

διασώζει τα χαρακτηριστικά του Αγίου, την οποία και καταγράφει ο αρχιμανδρίτης ςωφρόνιος 
Παπακυριάκος. Βλ. Αρχ. ςωΦρονΙος ΠΑΠΑΚύρΙΑΚος, Κοσμά του Αιτωλού ιερομάρτυρος 
και ισαποστόλου. Διδαχαί, Επιστολαί και Μαρτύριον, Αθήνα 19532, ΠΑΠΑΚύρΙΑΚος, 19531 , 
44. Πρβλ. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 268, σημ. 6.

36. ςΑρδΕλΗς, 1968, 158 και ΠΑνΤούλΑς, 2015, 99. Πρβλ. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 268, 
σημ. 7. Από τον Καθηγητή προτείνεται ως δεύτερη εικόνα (σ.268, σημ. 8), αυτή που κοσμούσε 
πριν λίγα χρόνια το εικονοστάσι του καθολικού της Μονής Προδρόμου στην Ανάληψη (παλιά 
δερβέκιστα) Τριχωνίδας στην Αιτωλία και θεωρείται η παλαιότερη απεικόνιση του Αγίου στην 
Αιτωλοακαρνανία (1823), αλλά ο Πατροκοσμάς παριστάνεται με ιδιαίτερα λευκή γενειάδα. 
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Αγ. δημητρίου Μαντείου (Αλποχώρι) δωδώνης Ιωαννίνων (1819)37 –που φαίνεται 
ότι ακολουθούν σε γενικές γραμμές κάποιο παλιότερο αυθεντικό πρότυπο38– της 
συλλογής του γιαννιώτη λέανδρου Βρανούση στην Αθήνα39 , αλλά και η αδημο-
σίευτη εικόνα του Αγίου, που θησαυρίζεται στον ναό της Αγίας Κυριακής Πολυ-
γύρου (ζαγόρτσας) δωδώνης Ιωαννίνων, πιθανώς σύγχρονη και σχεδόν όμοια με 
εκείνη του κοντινού της Μαντείου40 (εικ. 3). 

ςτην εικόνα της ζίτσας (διαστ. 67x40 εκ) η μορφή του Πατροκοσμά (εικ. 4, 
5) φέρει τις ίδιες φυσιογνωμικές λεπτομέρειες, όπως αυτές περιγράφονται στο 
χειρόγραφο της ζάβορδας. ο Άγιος παριστάνεται όρθιος, εντελώς κατενώπιον 
με ανοιχτά τα πόδια του, σαν να μιλάει στον κόσμο, «στο χωράφι του Κοσμά», 
«εἰς ὃν ἡ εὐσέβεια τῶν κατοίκων ἀπέδιδεν μεγάλην εὐφορίαν» (σύμφωνα με τη 
μαρτυρία της Αμ. Παπασταύρου41), ακουμπισμένος με το δεξί του χέρι πάνω στη 
μοναχική ράβδο με τη καλλιτεχνική γυριστή λαβή, ενώ στο αριστερό του κρατεί 
μεγάλο κοσμοσχοίνι με καφέ κόμπους, που απολήγει σε σταυρό με φούντα. Φο-
ράει μαύρο ράσο, που κλείνει σε λοξή γραμμή μπροστά, ενώ οι παρυφές του έχουν 
ανοιχτότερο προς το καφέ χρώμα. Καφετιές είναι επίσης και οι «εμβάδες» του 
και ανοιχτόχρωμες λαδί οι ελαφρώς διαφαινόμενες κάλτσες. ςτην κεφαλή του, 
που στηρίζεται ισομετρικά στους ώμους του, φορεί καλογερικό σκούφο. Από τα 
πλαϊνά του ξεχύνονται πάνω στους ώμους κυματιστά πυκνά μαλλιά με γκρίζες 
κοντυλιές, ενώ με τον ίδιο τρόπο αποδίδονται τα μακριά δασιά γένια, που σκεπά-
ζουν το στήθος, και το μουστάκι. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το εξαιρετικό και 
επιμελημένο πλάσιμο του προσώπου με βάση τον καστανό προπλασμό και τα φω-

δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο: Φ. ΜΙχΑλοΠούλος, Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήναι 
1940, 17. Πρβλ. ΠΑνΤούλΑς, 2015, 103.

37. Την εικόνα αυτή πρώτος παρουσίασε ο δ. Ευαγγελίδης ως «την καλύτερη και πιθανώς 
την πιστότερη προσωπογραφία του ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού που αξίζει να γίνει γνωστή 
ευρύτερα». Βλ. δ. ΕύΑγγΕλΙδΗς, «Η προσωπογραφία του Αγίου Κοσμά», ηπειρωτική Εστία, 
τεύχ. 16, τόμ. 2 (1953), 873, ΠΑνΤούλΑς, 2015, 100.

38. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 269. Το πρότυπο αυτό, κατά τον Μ. Παντούλα, πιθανώς να είναι η 
πρωιμότερη τοιχογραφική απεικόνιση του Αγίου πάνω από τον τάφο του στο Κολικόντασι στο 
Φίερι της Αλβανίας. Βλ. ΠΑνΤούλΑς, 2015, 43. 

39. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 269, σημ. 10 και ΠΑνΤούλΑς, 2015, 146.
40. Η εικόνα αυτή, που επιγράφεται ανορθόγραφα «ο ΑγΙος ΕΙςΑΠοςΤολος ΚοςΜΑς», 

είναι άγνωστη στη μέχρι τώρα έρευνα. Βρίσκεται προσαρμοσμένη στο βόρειο τμήμα του 
επιχρυσωμένου ξυλόγλυπτου τέμπλου του ναού της Αγίας Κυριακής Πολυγύρου δωδώνης 
Ιωαννίνων, που κτίστηκε, σύμφωνα με τον αγιορείτικο τύπο, το 1812 και αγιογραφήθηκε από 
τους χιονιαδίτες ζωγράφους ζήκο, νικόλαο και Ματθαίο το 1836 (επιγραφή νάρθηκα). Η θέση 
της είναι εξέχουσα μέσα στο ναό, καθώς είναι σκεπασμένη με ίδιας τέχνης ξυλόγλυπτο «ουρανό», 
δείγμα της βαθιάς ευλάβειας των σκλαβωμένων κατοίκων της περιοχής (προσωπική παρατήρηση 
και έρευνα).

41. ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1896, 38-39.
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τίσματα από συνδυασμούς κόκκινου, γκρίζου, μαύρου, που διαλύονται με πινελιές 
πράσινου και ώχρας. ςτο μέτωπο, στη μύτη, στα χείλη και στα μήλα του προσώ-
που το χρώμα ανοίγει περισσότερο και δημιουργεί φωτεινές επιφάνειες, τις οποίες 
σκιάζουν με σκούρο καφέ και μαύρο οι ρυτίδες της βαθιάς έγνοιας και της ηλικίας, 
μετά τα πενήντα πέντε ή εξήντα χρόνια. Τα καστανά ολάνοιχτα μάτια του Αγίου 
προβάλλουν διερευνητικά προς τα δεξιά και φεγγοβολούν το φως της αγιότη-
τάς του, ενώ λεπτοί αύλακες, σημάδια και αυτά της ηλικίας, σκιάζουν τα μάγουλά 
του. Την κεφαλή περιβάλλει χρυσός στικτός φωτοστέφανος, ένθεν και ένθεν του 
οποίου σημειώνεται με βαθυκόκκινα καλλιγραφικά γράμματα χωρισμένη η επι-
γραφή: αριστερά, ο ΑγΙος και δεξιά, ΚοςΜΑς / ο νΕος ΜΑρΤύρΑς (όπου η 
γραφή του γράμματος «σίγμα» είναι στη μορφή του κεφαλαίου «ς» ή τελικού «ς», 
όπως στη νέα Ελληνική γλώσσα, αντί του παλαιότερου ημισεληνόσχημου «C»42). 
ο κύκλος του χρυσού φωτοστεφάνου διακοσμείται με διπλή σειρά από έκτυπους 
ρόδακες και σταυρούς, χαρακτηριστικό αρκετών εικόνων του β´ μισού του 18ου 
στην Ήπειρο43, όπως των δύο άγνωστων στην έρευνα εικόνων, της ίδιας περιόδου, 
που απόκεινται στην εκκλησία του Αγίου νικολάου ζίτσας44, η μία με τον ένθρονο 
πρωτομάρτυρα ςτέφανο (εικ. 6-7) και η άλλη με τους Τρεις Ιεράρχες (εικ. 8-9). 

Τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της εικόνας του Αγίου Κοσμά, η ομοιότητα 
των γραμμάτων των επιγραφών και το πλάσιμο των μορφών παραπέμπουν πε-
ρισσότερο στον ζωγράφο της εικόνας των Τριών Ιεραρχών (εικ. 8), με την οποία 
διαθέτει πολλά κοινά στοιχεία. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη μεσαία μορφή του αγίου 
γρηγορίου του Θεολόγου, στην οποία παρατηρούμε με έκπληξη ότι ο καλλιτέχνης 
αποτυπώνει κυριολεκτικά τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά του αγίου Κοσμά, 
αντί των καθιερωμένων της εικονογραφίας του γηραιού ιεράρχη45: σκουρόχρωμη, 
πυκνή κόμη, γενειάδα και μουστάκι με γκρίζες πινελιές, αντί της ολόλευκης, ίδια 
μύτη, ίδιο πλάσιμο του προσώπου με τις οριζόντιες ζαρωματιές στο μέτωπο και 
στα φρύδια, τις «σακούλες» κάτω από τα μάτια και τις ιδιάζουσες κυρτές διπλές 
γραμμές που τονίζουν τα μήλα των παρειών, την ίδια αποφασιστική έκφραση στο 
βλέμμα (εικ. 9). Αντίθετα, οι άλλες δύο μορφές του Μεγάλου Βασιλείου και του 

42. ELP. MIONI, Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία, μετ. νικ. Μ. Παναγιωτάκη, γ´ 
Έκδοση, Αθήνα 1985, 65. 

43. Ι. λΑζΑρΙδΗς, Θρησκευτικά μνημεία και αγιογραφία του Ζαγορίου, γιάννενα 1982, 47-
51, ΚωνςΤΑνΤΙος, 2001, 48, σημ. 203-208.

44. Φυλάσσονται εκεί, για λόγους ασφαλείας. Ανήκουν είτε στη συλλογή των εικόνων του 
παλαιότερου ναού, 17ου αιώνα, είτε προέρχονται από άλλους ναούς και μονές της κωμόπολης 
(προσωπική παρατήρηση και έρευνα).

45. ςύμφωνα με την Ερμηνεία, ο Άγιος γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρεται ως: «γέρων 
πλατυγένης, φαλακρός, δασὺς, σγουρὰς καὶ λεύκας ἔχων τὰς τρίχας, ἔχων τὰ ὀφρύδια ἴσα». Βλ. 
δΙονύςΙος ο ΕΚ ΦούρνΑ, Ερμηνεία της ζωγραφικής, υπό Α.Παπαδοπούλου Κεραμέως εν 
Πετρουπόλει 1909, 267.
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Αγίου Ιωάννου του χρυσοστόμου φέρουν, εν πολλοίς, τα παγιωμένα χαρακτηρι-
στικά τους, αν και φορούν πολύχρωμο αρχιερατικό σάκκο με φυτικό διάκοσμο, 
όπως και ίδιου διακόσμου μίτρα, λόγω των ποικίλων επιδράσεων που δέχτηκαν 
τα ιερατικά ενδύματα στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας46. 

Η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί μοναδικό, μέχρι τώρα, γνωστό παράδειγμα 
άμεσης επίδρασης της εικονογραφίας του Αγίου Κοσμά σε διαφορετικό πρόσωπο 
και μάλιστα στην ίδια εκκλησία, όπου θησαυρίζεται η πρωτότυπη εικόνα. Ίσως, 
έτσι, ο αγιογράφος ή μάλλον ο χορηγός του να ήθελε να τιμήσει, έτι περισσότερο, 
την προσωπικότητα του νέου Αγίου, την προσφορά του στην ορθοδοξία και στην 
Παιδεία του γένους· κατά τη γνώμη του, ήταν ισάξια με αυτή των Τριών Ιεραρχών 
και ιδιαίτερα του Αγίου γρηγορίου του ναζιανζηνού, ο οποίος ευρέως θεωρείται 
ως ένας εκ των δεινότερων ρητόρων της Εκκλησίας μας47. Ίσως, πάλι σκόπευε 
να ενισχύσει την πίστη των σκλαβωμένων, ακόμη, χριστιανών της περιοχής για 
την έλευση του «ποθούμενου»48. Έχουμε δηλαδή ένα terminus post quem και ένα 
terminus ante quem για τη χρονολόγησή της: μετά δηλαδή το 1778 και πριν την 
εικόνα των Τριών Ιεραρχών. 

Πού μπορεί να αναζητήσει κανείς το ζωγράφο αυτό; Φυσικά μέσα στις μεγά-
λες ηπειρώτικες συντροφιές των καλλιτεχνών του 18ου και των αρχών του 19ου 
αιώνα, που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο, και κυρίως σε αυτή των περίφημων 
μοναχού με τους γιούς του Ιωάννη και γεώργιο, που ήταν ιερέας και οικονόμος 
αντίστοιχα, με τους γιούς του Ιωάννη, Αναστάσιο Αναγνώστη, Κωνσταντίνο, 
Αθανάσιο και γεώργιο, γιό του Αναστάσιου Αναγνώστη (μνεία 1761-1806), που 
αγιογράφησαν ένδεκα ναούς (στη ζίτσα τον νάρθηκα της μονής του Προφήτη 
Ηλία, 179949), φορητές εικόνες και χρύσωσαν τέμπλα50. Η προφορική παράδοση 
αναφέρει ότι τον άγιο ζωγράφισε «εκ του φυσικού» κάποιος ηπειρώτης ζωγράφος 
στη διάρκεια ενός από τα κηρύγματά του στη ζίτσα, σε αντίθεση με τις σύγχρο-

46. ΕλΕνΗ ΒλΑχοΠούλού–ΚΑρΑΜΠΙνΑ, «Η αισθητική των ιερατικών αμφίων της 
Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας μέσα από τους Ιερούς Κανόνες», Πρακτικά Γ´ Διεπιστημονικού 
Συνεδρίου, Θρησκευτικές Κοινότητες, Νομοκανονικές Προσεγγίσεις Ιστορικών και Επικαίρων 
Ζητημάτων, Αθήνα 15-16 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα 2020, 183-213, ιδιαίτερα 193-194, σημ. 
70, εικ.8.

47. « Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς Θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας·ὡς γὰρ τὰ 
βάθη Τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε 
Χριστῷ Τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε,σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (Απολυτίκιο, ήχος α´). Βλ. ενδεικτικά: 
χρ. γΚΑρνΑΒος, Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αθήνα 2000, 83-89.

48. ΜΙχ. γ. ΤρΙΤος, Κοσμάς ο Αιτωλός ο Φωτιστής του Γένους, ο Προφήτης, Αποστολική 
διακονία, 2000 & 2009, σ.65-66.

49. ΚωνςΤΑνΤΙος, 2001,124-125.
50. ΠΑλΙούρΑς, 1983, 274, σημ. 25, ΚωνςΤΑνΤΙος, 2001, 47-49, σημ. 216.
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νες πηγές (Φαν. Μιχαλόπουλου51, γ. Πάστρα52, Βασ. οικονόμου53 κ.λ.π.) και αυτές 
των πρώτων βιογράφων του (ςάπφειρου χριστοδουλίδη54, ζήκου Μπιστρέκη55 
και νικοδήμου Αγιορείτου56), που σιωπούν. Τούτο, κατά την άποψή μας, πιθανώς 
να συνέβη κάποιο μήνα του 177857, που αποτελεί και τη μόνη μαρτυρημένη από 
άμεση πηγή πληροφορία (την οποία ο Καθηγητής Παλιούρας αγνοούσε, εστιάζο-
ντας στο 1767, όπως αγνοούσε και την ύπαρξη της εικόνας των Τριών Ιεραρχών). 
Μπορεί τότε ο ζωγράφος, που ίσως εργαζόταν στη ζίτσα την εποχή εκείνη58, 
εντυπωσιασμένος από τον φλογερό καλόγερο, να σχεδίασε γρήγορα το γενικό 
περίγραμμα της μορφής του, το οποίο είναι απλό, και να επέμεινε στις λεπτομέ-
ρειες των χαρακτηριστικών του προσώπου. Αργότερα, με ησυχία, μετέγραψε το 
σχέδιο σε ξύλινη επιφάνεια και το δούλεψε σιγά σιγά59. Πιθανολογούμε, ότι σε 
κάποιο χρονικό διάστημα μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου στις 24 Αυγού-
στου του 1779 στην ηλικία των 65 ετών, ο ευλαβής αυτός καλλιτέχνης, έχοντας 
συναίσθηση της αγιότητας του νεομάρτυρα, ολοκλήρωσε την εικόνα· την έλουσε 
με χρυσό φόντο, περιέβαλε την αγία κεφαλή με τον στικτό φωτοστέφανο και 
έγραψε με πορφυρά καλλιγραφημένα γράμματα την ορθογραφημένη διακριτική 
της επιγραφή60. Όπως πολλοί βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί καλλιτέχνες, από 

51. ΜΙχΑλοΠούλος, 1940, 65.
52.γΕωργ. ΠΑςΤρΑς, Πατροκοσμάς ο Αιτωλός και σύντομος σκιαγραφία Ευγενίου του 

Αιτωλού, Αγρίνιο 1950, 3. 
53. οΙΚονοΜού, 1969, 113.
54. ΚοςΜΑς, 2005, 128-129.
55. ΠΑΠΑΚύρΙΑΚος, 1953, 174-178.
56. ΙωΑν. ΜΕνούνος, «ο πρώτος βιογράφος του Κοσμά Αιτωλού», Επετηρίς 

Στερεοελλαδικών Μελετών, τόμ. 4 (1973), 345-354. 
57. διαφορετική άποψη για την εικόνα εκφράζει στο φιλόπονο έργο του για τα εικονογραφικά 

του Αγίου Κοσμά από το 1779 ως το 1961 ο φιλόλογος/ερευνητής Μιχ. Παντούλας, ο οποίος και 
την χρονολογεί στις αρχές του 19ου αιώνα με μόνο στοιχείο την επιγραφή της, χωρίς να αναλύει 
την αισθητική της αξία και να αξιολογεί, συγκριτικά, τα τεχνοτροπικά της χαρακτηριστικά, 
εντάσσοντάς τα στο ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο της εποχής. Βλ. ΠΑνΤούλΑς, 2015, 143. 

58. Είναι γνωστό ότι οι Καπεσοβίτες ζωγράφοι, ως επαγγελματίες, δούλευαν όλο το χρόνο και 
όχι μόνον ευκαιριακά ή κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Βλ. ΚωνςΤΑνΤΙος, 
2001, 50-51.

59. Είναι εξάλλου δόγμα της Πίστεώς μας, ότι οι ορθόδοξες εικόνες δεν είναι γέννημα της 
φαντασίας του εκάστοτε καλλιτέχνη, αλλά τα πρωτότυπα (ο Κύριος, η Παναγία, οι Άγιοι) είναι 
ιστορικά πρόσωπα με τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, αναλλοίωτα στους αιώνες. γι’ 
αυτό και ο ορθόδοξος καλλιτέχνης δεν μπορεί να αυθαιρετεί όταν αγιογραφεί και να χρησιμοποιεί 
διαφορετικά μοντέλα κάθε φορά, όπως γίνεται στη δυτική Τέχνη. ςαφέστατα παρατηρούν οι 
Πατέρες της ζ´ οικουμενικής ςυνόδου (787): «’Ιδόντες τὸν Κύριον, καθὼς εἶδον, ἱστορήσαντες 
ἐζωγράφησαν. Ἰδόντες Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου, καθὼς εἶδον αὐτὸν, ἱστορήσαντες 
ἐζωγράφησαν...».

60. Άλλο ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό των έργων των Καπεσοβιτών ζωγράφων αποτελούν 



146 ΕλΕνΗ BλΑχοΠούλού-KΑρΑΜΠΙνΑ

ταπείνωση, δεν την υπέγραψε, αλλά παρέδωσε στο μέλλον την πλέον συζητημέ-
νη και αναγνωρίσιμη εικόνα του Αγίου, η οποία ενέπνευσε την εικονογραφία του 
Ισαποστόλου από το 1952 και εξής, εντός Ιωαννίνων 61 (εικ. 10) και εκτός σε κάθε 
μορφή τέχνης: μνημειακή ζωγραφική, φορητές εικόνες, ανδριάντες, εξώφυλλα 
βιβλίων κ.λ.π.62. 

Αργότερα, ο ίδιος, πιθανώς, καλλιτέχνης ζωγράφισε την εικόνα των τριών με-
γάλων φωστήρων και προστατών της Παιδείας και απέδωσε από περισσή ευλά-
βεια τη μορφή του αγίου γρηγορίου του ναζιανζηνού (εικ. 9), με τα χαρακτηριστι-
κά του νέου μάρτυρά της, φλογερού κήρυκα της ορθοδοξίας, φωτιστή του γένους 
και Ισαποστόλου63. Και αυτό όχι τυχαία, πιθανώς κατά παραγγελία ενός σπου-
δαίου χορηγού, πιθανώς εκκλησιαστικού, που ήξερε τί ακριβώς ζητούσε και γιατί. 
δεν μπορεί παρά να ανήκε στο περιβάλλον της μονής του Προφήτη Ηλία, όπου 
συχνά διέμενε ο Άγιος, όπως ήταν ο φίλος του ο ηγούμενος ζαχαρίας ή αργότερα 
ο ηγούμενος γρηγόριος, ο οποίος ανέλαβε και το κόστος της τοιχογράφησης του 
νάρθηκα. Μπορεί, ίσως, να πρόκειται για τον μεγάλο ευεργέτη των γραμμάτων 
στη ζίτσα, που ξεκίνησε από τον ιερό αυτό τόπο και βλάστησε, όπως θα δούμε, το 
σπόρο της Παιδείας του Αγίου Κοσμά, τον Κωνστάντιο Φιλίτη (1793-1819), επί-

οι καλλιγραφημένες και ορθογραφημένες επιγραφές, με σωστό τονισμό και στίξη, αλλά και 
λόγιο ύφος, από το οποίο δεν λείπουν οι αρχαϊσμοί. Το στοιχείο αυτό αντανακλά το ανώτερο 
μορφωτικό επίπεδο των ηγουμένων, των χορηγών ή των επιτρόπων της εποχής, που επιβλέπουν 
την αγιογράφηση. Βλ. ΚωνςΤΑνΤΙος, 2001, 50.

61. λ.χ. οι ευρισκόμενες στο τέμπλο του προσκυνηματικού ναού του νεομάρτυρα Αγίου 
γεωργίου εικόνες του Παρτοκοσμά, έργα γεωργίου γκουρογιάννη το 1968 [εικ.12] και η 
αποκείμενη σε ξεχωριστό προσκυνητάρι εικόνα του Αγίου στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Αθανασίου, έργο του αγιογράφου Ιωάννου Καζάκου το 1959, αρχιερατεύοντος του Μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού ςεραφείμ (προσωπική παρατήρηση και έρευνα). 

62. λ.χ. ο ανδριάντας του αγίου Κοσμά στον περίβολο της Ιεράς Μονής Παναγίας Ελεούσης 
στην Κλεισούρα Αιτωλίας (έργο Κων. λουκόπουλου, επονομαζόμενο και «καλόγερος της 
Κλεισούρας»), που στήθηκε με πρωτοβουλία του μακαριστού μητροπολίτου Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας κυρού Θεοκλήτου το 1974. (ς. ΜοςχονΑς, «ο γλύπτης Κλέαρχος λουκόπουλος 
και η Βυζαντινή Τέχνη», Ε´ Επιστημονικό ςυμπόσιο νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης, 
Πρακτικά, Αθήνα 2020, 571-586, ιδιαίτερα 577-579, εικ. 10-12). Παρόμοιος ανδριάντας του 
υπάρχει και στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το υπέρθυρο της εισόδου της μονής του Αγίου 
Κοσμά, πάλι στο Θέρμο, διακοσμεί ψηφιδωτό, το οποίο απεικονίζει τον Άγιο στηθαίο, σύμφωνα 
με τα χαρακτηριστικά της εικόνας της ζίτσας και αποτελεί έργο του καλλιτέχνη Θεοδώρου 
Μόρη από τη λαμία (2000-2005).

63. Αποτελεί ίδιον χαρακτηριστικό των Καπεσοβιτών ζωγράφων να παραδειγματίζουν τους 
πιστούς, κυρίως με τα εικονογραφικά προγράμματα, που επιλέγουν για τις τοιχογραφήσεις του 
νάρθηκα, τα οποία διακρίνονται για το διδακτικό και εσχατολογικό τους περιεχόμενο. Αυτό βέβαια 
εξαρτάται, εν πολλοίς, και από τους χορηγούς ή επιτρόπους της εποχής, που επιβλέπουν την 
αγιογράφηση. ςτο νάρθηκα της μονής του Προφήτη Ηλία ζίτσας λ.χ. έδωσαν έμφαση στο μαρτύριο 
του αγίου Ιωάννου του εξ Ιωαννίνων. Βλ. ΚωνςΤΑνΤΙος, 2001, 136-137, σημ. 948, πιν.137α.
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σκοπο Μπουζέου ρουμανίας (1763-1827)64 και ανεψιό του δοσιθέου· μπορεί όμως 
να ήταν και ο ίδιος ο μητροπολίτης ουγγροβλαχίας δοσίθεος Φιλίτης, πνευματικό 
τέκνο και αυτός της Μονής. 

Όσον αφορά στη ζίτσα, οι όποιες εικόνες έγιναν μέχρι σήμερα αποτέλεσαν 
αντίγραφα αυτής του ναού του Αγίου νικολάου. Πρώτο και ακριβές αντίγραφό 
της είναι η μεγάλων διαστάσεων εικόνα, που βρίσκεται στον παρακείμενο ναό 
της Αγίας Παρασκευής και αποτελεί δωρεά και έργο, σύμφωνα με την επιγραφή 
της του γιαννιώτη αγιογράφου Ηλία Τάτση στα 1957 (εικ. 11): «Ἀφιέρωμα Οἰκο-
γένειας Ἠλία Τάτση Ζωγράφου ἐξ Ἀλποχωρίου Δωδώνης 195765». Επιγράφεται: ο 
ΑγΙος ΚοςΜΑς ο νΕος ΜΑρΤύς. δεύτερο αντίγραφό της, με μικροδιαφορές, 
πάλι του οίκου Τάτση, είναι η εικόνα που απόκειται στο προσκυνητάρι, στο χώρο 
όπου δίδαξε ο Άγιος στη συνοικία του Μικρού Μαχαλά (εικ. 12). Αυτή φέρει την 
επιγραφή: ο ΑγΙος ΚοςΜΑς ο ΑΙΤωλος και την υπογραφή: «’Αγιογραφικός 
οἶκος Γεωρ. & Κων. ηλ. Τάτση 1992». Τρίτο αντίγραφό της, πάλι του ίδιου αγιο-
γραφικού οίκου, είναι η εικόνα που λιτανεύουν οι πιστοί την ημέρα της γιορτής 
του Αγίου, αντί της πρωτότυπης του κεντρικού ναού του Αγίου νικολάου (εικ. 
13). Αυτή επιγράφεται: ο ΑγΙος ΚοςΜΑς ο ΑΙΤωλος ο ΙςΑΠοςΤολος 
με την υπογραφή: «Χείρ Ελένης ηλία Τάτση Ιωάννινα 1981». Από την εικόνα της 
ζίτσας εμπνέεται και η χάλκινη προτομή του Αγίου (εικ. 14)66. δεσπόζει στο χώρο, 
όπου εκείνος ίδρυσε το πρώτο σχολείο των «κοινών γραμμάτων», αν και οι πηγές 
εδώ είναι πάλι συγκεχυμένες67, το περίφημο «δασκαλειό»68, βορειανατολικά της 
κεντρικής εκκλησίας του Αγίου νικολάου. 

64. για τον Κωνστάντιο Φιλίτη και τη φιλεκπαιδευτική του δράση, βλ. ΚοςΜΑς, 2005, 51, 
σημ. 30, 86-90, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. ΚοςΜΑς, 2013, 51, σημ. 217

65. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και καταγόμενος από το Αλποχώρι δωδώνης ο συγκεκριμένος 
ζωγράφος, δεν διάλεξε ως πρότυπο την εικόνα του Αγίου Κοσμά (1819) από τον ναό του 
Αγ. δημητρίου, που ο Ευαγγελίδης θεωρούσε ως «την καλύτερη και πιθανώς την πιστότερη 
προσωπογραφία του ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού που αξίζει να γίνει γνωστή ευρύτερα», 
αλλά επέλεξε την εικόνα της ζίτσας. Βλ. ΕύΑγγΕλΙδΗς, 1953, 873, ΠΑνΤούλΑς, 2015, 100. 

66. Η προτομή αυτή έγινε με πρωτοβουλία της αδελφότητας των ζιτσαίων Αθήνας «δημήτριος 
νικολίδης» στο εργαστήριο των αδελφών Κ. γεωργίου στην Αθήνα και τα αποκαλυπτήριά της 
έγιναν πανηγυρικά στις 23 Αυγούστου του 2008 στη ζίτσα.

67. ς. γ.ΠΑΠΑς - γΚΑλΚος, «δασκαλιό. Το πρώτον δημοτικόν σχολείον ζίτσης», ηπειρωτική 
Εστία 47, Μάρτιος 1956, 329-330. Η ίδρυση του σχολείου αυτού δεν συνεπάγεται και τη συνεχή 
λειτουργία του ως το 1858, όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας, γιατί οι ανύπαρκτες σχεδόν πηγές 
για τα χρόνια αυτά δεν μας διαφωτίζουν επαρκώς. Βλ. αναλυτικά, ΚοςΜΑς, 2005, 77-86.

68. ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1896, 32.
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Γ. Εκπαιδευτική ζωή

ςύμφωνα με τους πρώτους ντόπιους ιστορικούς του β´ μισού του 19ου αιώνα, Εμ-
μανουήλ γεωργιάδη (1889), Αμαλία Παπασταύρου (1895) και γεώργιο δ. Τρίμμη 
αναφέρεται ότι ο Άγιος στα 1764 ή 1767 ή 1775 ήρθε για πρώτη φορά στη ζίτσα 
και κήρυξε στο χώρο που είναι σήμερα το εικονοστάσι του, στο Μικρό Μαχαλά69. 
ςτο τέλος της διδαχής, όπως αναφέρει στο αρχείο του ο γεώργιος Τρίμμης (1896)70 
(Περί του Αγίου Κοσμά όσα εδυνήθην να εξιχνιάσω από πολλούς γερόντους, χ.χ.71), 
«τους ερώτησεν αν έχουν σχολείον, του είπαν ότι δεν έχομε παρά τα συνάζουν εις 
τας εκκλησίας, τότε τους είπε να κάμουν συνδρομήν να κάμουν σχολείον και να 
φέρουν καλόν διδάσκαλον όπως αναπτυχθούν ογλίγορα και πολλά παιδία διότι εί-
ναι το αναγκαιότερον»72. Πάλι στο αρχείο Τρίμμη σημειώνεται: «Εις το 1775 όπου 
επέρασεν ο Άγιος Κοσμάς δεν ήτον και παρακινηθέντες παρ’ αυτού … έδειξε τους 
Ταξιάρχας ως ευάερον μέρος και κατάλληλον»73. Η ενθύμηση όμως του 1778 ση-
μαίνει, πιθανώς, ότι ο Άγιος διαπίστωσε ότι το σχολείο, που είχε συστήσει, δεν 
λειτουργούσε. Τότε, παρακίνησε τους κατοίκους να το προικοδοτήσουν πλουσιο-
πάροχα, ενώ κατέκρινε και ελεεινολόγησε τους καλόγηρους του Προφήτη Ηλία 
και για τη διάλυση της παλαιάς σχολής. Το δεκέμβριο του 1778, όπως αναφέρει 
ο γεωργιάδης (1889), «…ωνείδισε τους μοναχούς διά την διάλυσιν της παλαιάς 
σχολής, τους δε Ζιτσαίους παρήνεσε ινα προβωσιν εις εκποίησιν παντός αργυρού 
και μεταξωτού κοσμήματος και ιδίως των εις τα καλύμματα της κεφαλής ερραμμέ-
νων χρυσών νομισμάτων προς σχηματισμόν κεφαλαίου υπέρ διατηρήσεως Ανωτέρας 
Σχολής. η σχολή εκτίσθη πλησίον του Αγίου Νικολάου ένθα έτι σώζεται κτίριόν της, 
Δασκαλειό λεγόμενον»74. 

Παρά το αντιφατικό των πηγών για το πρώτο αυτό σχολείο, το χρόνο της ίδρυ-
σης του και την ακριβή τοποθεσία του, είναι γεγονός ότι η ευλογημένη όμως αρχή 
γίνεται και γίνεται για τα καλά. Πρώτος δάσκαλος του νέου αυτού σχολείου των 
«κοινών γραμμάτων» για όλα τα παιδιά –αγόρια και κορίτσια– είναι ο αγαπημέ-
νος φίλος και συμπλέων ως προς την πατριωτική του δράση, που οδήγησε και σε 
όμοιο θάνατο δια απαγχονισμού, ο ηγούμενος της μονής Προφήτη Ηλία, ο ζαχα-
ρίας75. οι πηγές τον συνδέουν με τη μόρφωση και την ανάδειξη δύο σπουδαίων 

69. ΚοςΜΑς, 2005, 79, σημ. 7.
70. για τον ζιτσαίο ιστοριοδίφη του 19ου αιώνα γεώργιο δ. Τρίμμη , βλ. ΚοςΜΑς, 2005, 

124, σημ. 3.
71. ΚοςΜΑς, 1995, 3. 
72. ΚοςΜΑς, 2005, 78, σημ. 6.
73. ΚοςΜΑς, 2005, 80, σημ. 10.
74. γΕωργΙΑδΗς, 1889, 31. 
75. ο ηγούμενος ζαχαρίας μαρτυρείται ότι εντάχθηκε, για τους δικούς του λόγους, στη μερίδα 
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ανδρών, του επισκόπου Μπουζαίου Κωνστάντιου Φιλίτη και του συμμάρτυρα του 
ρήγα Φερραίου ιατρού δημητρίου νικολίδη (1766-1798), ο οποίος ήταν πολύ πι-
θανόν να συναντήθηκε με τον Άγιο Κοσμά στη ζίτσα, μικρό παιδί ακόμη, καθώς 
έμενε μαζί με τον ηγούμενο και θείο του ζαχαρία στο μοναστήρι, μιας και ήταν πε-
ντάρφανος (εικ. 15)76. ο ζαχαρίας φρόντισε να τον προωθήσει στη Βλαχία για ια-
τρικές σπουδές στα ακμάζοντα τότε ελληνικά εκπαιδευτήρια του Βουκουρεστίου 
και ακολούθως στην Ευρώπη με τη γνωστή στη συνέχεια μαρτυρική του πορεία77. 

λίγα χρόνια αργότερα στο ίδιο σχολείο δίδαξε και ο μαθητής του Πατροκοσμά 
ςάπφειρος χριστοδουλίδης από το χωριό γραμμένο Ιωαννίνων (1760-1856), που 
πρώτος συνέγραψε το βίο και την ακολουθία του Αγίου (1814)78. ο σπόρος όμως 
της Παιδείας που έριξε ο «διδάχος» ριζώνει και θεριεύει. ςτα 1813 ο επίσκοπος 
Μπουζαίου Κωνστάντιος Φιλίτης, θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην 
εκπαίδευση του τόπου του, ίδρυσε κοντά στην εκκλησία των Ταξιαρχών, τη λεγό-
μενη Σχολή των Ταξιαρχών ή Ελληνική Σχολή79, σε τόπο που είχε υποδείξει, σύμ-
φωνα με το αρχείο Τρίμμη, ο Πατροκοσμάς80. Το εκπαιδευτήριο είχε δημοτικό με 
τέσσερεις τάξεις και Ελληνικό (ςχολαρχείο) με τρεις, πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη και 
σπουδαίους δασκάλους81.

ςτα 1858, επειδή ο αριθμός των μαθητών μεγάλωσε, κτίστηκε καινούργιο σχο-
λείο, η Αλληλοδιδακτική Σχολή (στο παλαιό δημοτικό και νυν Πνευματικό Κέ-
ντρο) [εικ. 16], που λειτούργησε ως μεικτό μέχρι το 187282, οπότε ιδρύθηκε το 
Φιλίτιον Παρθεναγωγείον από τον ευεργέτη δημητρίου Φιλίτη στο σπίτι του. Εκεί 

αυτών που ενεργούσαν για να αναλάβει διοικητής των Ιωαννίνων ο Αλή πασάς, με αποτέλεσμα 
να συλληφθεί και να απαγχονιστεί στα γιάννενα από τον Τούρκο διοικητή της πόλης, λίγος πριν 
το 1788. Βλ. ΚοςΜΑς, 2005, 123-124.

76. για τον εθνομάρτυρα δημήτριο νικολίδη , βλ. γενικά: οΙΚονοΜού, 1969, 188-195, 
ςΤ.ΜΠΕΤΤΗς, «δημήτριος νικολίδης», ηπειρωτικό ημερολόγιο 17 (1968), 177-197 και ΚοςΜΑς, 
2005, 378, σημ. 5-8, όπου και όλη η προγενέστερη βιβλιογραφία για τη ζωή, τη δράση, του, τη 
σχέση του με τον ρήγα Φερραίο και τον μαρτυρικό του θάνατο, μαζί με τον εκείνον και άλλους 
συντρόφους τους στις 24 Ιουνίου του 1798 στο Βελιγράδι από τους Τούρκους.

77. οΙΚονοΜού, 1969, 188-195, ΚοςΜΑς, 2005, 125, σημ. 10, 378, σημ. 5-8, 438, σημ. 
93, 460, σημ. 38.

78. ΚοςΜΑς, 2005, 128-129.
79. Η ίδρυση της ςχολής των Ταξιαρχών θεωρείται ως η πρώτη εκπαιδευτική τομή. Βλ 

λΑΜΠρΙδΗς, 58, οΙΚονοΜού, 1969, 114-116, ΜΠΕΤΤΗς, 19971, 309, ΚοςΜΑς, 2005, 86-90.
80. ΚοςΜΑς, 1995, 3-4.
81. Το σχολείο αυτό, όπου δίδαξε και ο σπουδαίος δάσκαλος της εποχής γεώργιος Αίσωπος, 

το συντηρούσε ο Κωνστάντιος με δικά του σχεδόν έξοδα μέχρι το 1825, που πέθανε ο θείος του, 
ο πρώην ουγγροβλαχίας δοσίθεος Φιλίτης, ο οποίος του κληροδότησε το ποσό των 30 φλ. το 
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τα κορίτσια, εκτός της στοιχειώδους εκπαίδευσης, μάθαιναν και υφαντική83, δίνο-
ντας ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε αγόρια και κορίτσια, όπως ήταν και το όνειρο 
του Αγίου Κοσμά. Το Παρθεναγωγείον, καθώς το κτήριο σταδιακά ερειπώθηκε, 
λειτούργησε διάφορα σπίτια μέχρι το 1923, που το δημοτικό έγινε μεικτό84. Πα-
ράλληλα, κατά τα έτη 1911-1913 δραστηριοποιείται στην κωμόπολη και αυτελές 
μεικτό Νηπιαγωγείο, καθώς τα νήπια ξεπερνούν τα εκατό85. 

Τα σχολεία αυτά, που έδωσαν στη ζίτσα την αίγλη της παιδείας των Ιωαννί-
νων, διατηρήθηκαν χάρις σε δωρεές, μεγαλύτερες ή μικρότερες, που κληροδότη-
σαν και άλλοι ευεργέτες της παιδείας, όπως ο ςίλβεστρος Φιλίτης (1752-1834), 
αδελφός του Κωνσταντίνου, ο ιερέας χριστόδουλος Μανούσης (1822), ο Μιχαήλ 
Τυροκόμος (1832), ο δημήτριος ζιτσαίος (1823-1897), που θεωρείται και ο μεγα-
λύτερος ευεργέτης της κωμόπολης86, ο Παναγιώτης ζέρβας (1861), ο Αναστάσιος 
γουδίνος (1868), ο Αναστάσιος Φιλίτης (1884) (θείος του δημητρίου) 87 κ.ά. Από 
τους πόρους δε των κληροδοτημάτων των δημητρίου και Αναστασίου Φιλίτη και 
Αναστασίου γουδίνου πληρώνονταν οι μισθοί των δασκάλων και μοιράζονταν 
στους μαθητές, ντόπιους και ξένους δωρεάν τα σχολικά βιβλία και γραφική ύλη.

ςτα 1939 άρχισε να κτίζεται με δαπάνη των κληροδοτημάτων αυτών το νέο 
κτίριο του δημοτικού ςχολείου, το οποίο αποπερατώθηκε μετά τον πόλεμο με 
έξοδα του κράτους. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε και να συστεγαστεί και η Αστι-
κή Σχολή (ημιγυμνάσιο), όπως είχε μετονομαστεί το ελληνικό σχολείο, καθώς το 
κτίριό του είχε ερειπωθεί και είχε στεγασθεί στην οικία «ςακκά» από το 1935 ως 
το 194088. Τελικά το καινούργιο σχολείο λειτούργησε και λειτουργεί ως δημοτικό 
και νηπιαγωγείο, ενώ το ημιγυμνάσιο άρχισε τελικά να λειτουργεί είκοσι περίπου 
χρόνια μετά και να στεγάζεται σε διάφορα σπίτια μέχρι την ανέγερση του σημερι-
νού κτηριακού συγκροτήματος, που το στεγάζει μαζί με το λύκειο.

ςτα σχολεία της ζίτσας μαθήτευσαν, εκτός των προαναφερθέντων, σπουδαίοι 

83. ΚοςΜΑς, 2005, 97-104.
84. οΙΚονοΜού, 1969, 118, ΜΠΕΤΤΗς, 19971, 310-312.
85. ΚοςΜΑς, 2005, 104-106.
86. για τα βιογραφικά του μεγάλου αυτού ευεργέτη και το κείμενο της διαθήκης του, βλ. 

οΙΚονοΜού, 1969, 125-134, 136-137.
87. για τα κείμενα των διαθηκών των Αναστασίου και δημητρίου Φιλίτη, Παν.ζέρβα και 

Αν.γουδίνου, βλ. οΙΚονοΜού, 1969, 137-151.
88. Παρά τα πλούσια κληροδοτήματα, η κακή διαχείρηση των οικονομικών τους και η 

κατασπατάληση των εσόδων τους είχε ως αποτέλεσμα πολύ λίγα να χρησιμοποιούνται για την 
Παιδεία και τα κτίρια των εκπαιδευτηρίων να κακοσυντηρούνται. Τα περισσότερα κατέληγαν στις 
τσέπες των διαχειριστών, γεγονός που δημιουργούσε μίση και πάθη μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι 
είχαν χωριστεί σε δύο κόμματα: της «Μέλισσας», που διέκειτο φιλικά προς τους καταχραστές, 
και της «Βλιόρας» το αντίπαλο. Βλ. οΙΚονοΜού, 1969, 134, σημ. 1. Πρβλ. ΒλΑχοΠούλού-
ΚΑρΑΜΠΙνΑ, 2002, 34, σημ. 62.
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άνδρες, όπως οι διακριθέντες στην Ηγεμονία της Βλαχίας, χριστόδουλος Μπου-
τάτης (1778-1884), ανώτατος στρατιωτικός, γεώργιος Κοντολώλης, αυλικός, νι-
κόλαος Μπουτάτης, γιατρός, δημήτριος ζιτσαίος, γιατρός, ο Μιχαήλ Τσέτσης 
(1825-1898), καθηγητής Φιλοσοφίας στην Αθήνα, ο Μιχαήλ χρυσοχόος (1834-
1921), χαρτογράφος, η Αμαλία Παπασταύρου (1842-1932), δασκάλα - συγγρα-
φέας και αδελφή του προηγουμένου, ο νικόλαος Εμμανουήλ (1860-1928), μηχα-
νικός - δασολόγος, η χρυσάνθη ζιτσαία (1903-1995), διακεκριμένη ποιήτρια, ο 
χαράκτης χρήστος δαγκλής (1916-1991), ο μεγάλος ζωγράφος Κώστας Μαλάμος 
(1913-2007) κ.ά. Επιπρόσθετα, αρκετοί από αυτούς διατήρησαν μέχρι τις μέρες 
μας την καλή συνήθεια της ευεργεσίας, όπως ο λ.χ. ο τελευταίος αναφερθείς, που 
δώρισε την προσωπική συλλογή του με έργα σύγχρονης ελληνικής χαρακτικής για 
τη δημιουργία δημοτικής Πινακοθήκης, καθώς και άλλοι πολλοί89. 

Δ. Θρησκευτική ζωή

ο λαός της ζίτσας, όπως και σε άλλα μέρη απ΄ όπου πέρασε και δίδαξε ο Πα-
τροκοσμάς, έχοντας ακριβώς συναίσθηση της αγιότητάς του και της μεγάλης του 
προσφοράς προς το γένος, πολλά χρόνια πριν την επίσημη αγιοκατάταξή του από 
το οικουμενικό Πατριαρχείο στα 1961, τον τιμά κάθε χρόνο, την ημέρα του μαρ-
τυρίου του στις 24 Αυγούστου. Ψάλλει την ακολουθία του στον κεντρικό ναό του 
Αγίου νικολάου και κατόπιν λιτανεύει την αγία του εικόνα μέχρι τον τόπο όπου 
εκείνος δίδαξε και προφήτευσε ως χριστιανός «Κάλχας», στο «χωράφι του Κο-
σμά», σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αμαλίας Παπασταύρου90. ςτο συγκεκριμένο 
σημείο υπήρχε εικονοστάσι, αρχικά πέτρινο, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει σε 
προπολεμικές και μεταπολεμικές φωτογραφίες της ζίτσας (εικ. 17). Τη δεκαετία 
του 1970 αντικαταστάθηκε με ένα πιο μεγάλο και σύγχρονο, δωρεά της οικογέ-
νειας Αθ. Βαδόκα. Εκεί απόκειται αντίγραφο της παλιάς εικόνας (1992) με την 
ακοίμητη κανδήλα της, δωρεά των κατοίκων της συνοικίας του Μικρού Μαχαλά. 
Έξω από το χώρο αυτό, που ευπρεπίζεται ιδιαίτερα την ημέρα της γιορτής του 
Αγίου, ψάλλεται η ακολουθία του Μικρού Αγιασμού91 και αγιάζεται το πλήθος των 

89. ΒλΑχοΠούλού-ΚΑρΑΜΠΙνΑ, 2002, 34-35.
90. ΠΑΠΑςΤΑύρού, 1896, 38.
91. ςΠύρΙδωνος ΙΕροΜονΑχού ζΕρΒού, ΕύχολογΙον Το ΜΕγΑ: Περιέχον τας των 

επτά μυστηρίων ακολουθίας, τας των χειροτονιών τάξεις, κατά την εν τω αρχιερατικώ ερμηνείαν την 
τε των εγκαινίων του ναού ακολουθίαν, και την εν Βουκορεστίω έκδοσιν’ τας τε άλλας ακολουθίας 
και ευχάς, και τα Αποστολοευάγγελα των επισημοτέρων εορτών, Βενετία: Εκ του Ελληνικού 
Τυπογραφείου ο Φοίνιξ, 1891, 339-347. Βλ. επίσης, ΑΚολούΘΙΑ Τού ΜΙΚρού ΑγΙΑςΜού, 
εκδ. Αποστολική διακονία, Αθήνα 1999, 34.
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πιστών (εικ. 18). ςτη συνέχεια η εικόνα επιστρέφει, πάλι με λιτανεία στον κυρίως 
ναό για να τοποθετηθεί σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. Από το 1981 δε και εξής 
λιτανεύεται πιστό αντίγραφο της πρωτότυπης παλαιάς. 

Ε. Συμπεράσματα

Εκ των άνω εξετασθέντων, διαπιστώνουμε ότι: 1. Η πρωτότυπη εικόνα του Άγιου 
Κοσμά αποτελεί εξαίρετο δείγμα ζωγραφικής του τέλους του 18ου αιώνα, τα χα-
ρακτηριστικά της οποίας, πιθανώς, οφείλονται σε πρωτότυπο σκίτσο του Αγίου, 
που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της διδαχής του στη ζίτσα στα 1778. ο ανώ-
νυμος ζωγράφος, που πιθανώς ανήκε στην ομάδα των φημισμένων Καπεσοβι-
τών αγιογράφων, οι οποίοι εργάζονταν κατά καιρούς στην εύρωστη κωμόπολη, 
το τελειοποίησε ζωγραφικά, πιθανώς μετά το μαρτύριο του Αγίου. ςτη συνέχεια, 
ίσως προς τα τέλη του 18ου αιώνα ή στις αρχές του 19ου, αποτύπωσε στην όμοιας 
τεχνοτροπίας εικόνα των Τριών Ιεραρχών, που απόκειται στον ίδιο ναό, τα χαρα-
κτηριστικά της μορφής του Πατροκοσμά στο πρόσωπο του Αγίου γρηγορίου του 
Θεολόγου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο μέγεθος της προσωπικότητας 
του νέου αγίου, ταυτίζοντάς την με έναν ογκόλιθο της ορθοδοξίας, όπως ο Άγιος 
γρηγόριος. Τέλος, χάρις στο σχέδιο του Φώτη Κόντογλου στα 1951 ενέπνευσε, πε-
ρισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εικόνα, τη γενικότερη εικονογραφία του Αγίου 
σε κάθε μορφή τέχνης. 2.Το φλογερό κήρυγμά του για την παιδεία και την ελευθε-
ρία του γένους, όχι μόνον ρίζωσε στην πέτρινη γη της ζίτσας, αλλά έγινε δέντρο 
αγλαόκαρπο, που χάρισε και χαρίζει στο Έθνος καρπούς παιδείας, ευάνδρους, και 
3. Αν και έχουν περάσει 240 χρόνια από το ένδοξο μαρτύριο του «διδάχου» και 
πολύ περισσότερα από όταν πάτησε με τα αγιασμένα πόδια του τα σκλαβωμένα 
χώματα αυτής της ηπειρωτικής κωμόπολης, ο λαός της ποτέ δεν τον λησμόνησε· 
συνεχίζει αδιάλειπτα να αποτίνει φόρο τιμής και ευλάβειας κάθε χρόνο στη μνήμη 
του, να ακουμπάει με μυστική προσευχή τον πόνο του μπροστά στην ζωντανή του 
εικόνα και να παίρνει κουράγιο από το σπινθηροβόλο βλέμμα της, που παραμυθεί 
τους ευλαβείς κατοίκους ωσάν καντήλι αναμμένο στην αιωνιότητα.
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Εικ.1. Η μόνη καταγεγραμμένη ενθύμηση της διδαχής του Αγίου Κοσμά στη Ζίτσα 
στα 1778 σε εσωτερικό φύλλου ευαγγελίου (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)

Εικ.2 Το σχέδιο του Φ. Κόντογλου από την εικόνα του Αγ. Κοσμά στη Ζίτσα, 
1951(ΔΗΜ. Σ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ, «Ο γνωστός καλόγηρος Κοσμάς».  

Η ζωή, το έργο, οι διδαχές και το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά,  
εκδ. περιοδ. ΚΙΒΩΤΟΣ, Αθήναι 1952, 60) 
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Εικ. 3. Ο άγιος ισαπόστολος Κοσμάς. Φορητή εικόνα τέμπλου. Ιερός ναός Αγίας 
Κυριακής Πολυγύρου Δωδώνης Ιωαννίνων, α’ μισό 19ου αι. Αδημοσίευτη  

(φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ. 4. Η σεπτή εικόνα του Αγίου Κοσμά Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ζίτσας,  
τέλη 18ου αιώνα (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ. 5. Λεπτομέρεια της εικόνας 4. Τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά  
του Αγίου Κοσμά (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)

Εικ. 6. Ο Άγιος Στέφανος. Φορητή εικόνα, 
β’μισό 18ου αι. Ι. Ν .Αγίου Νικολάου Ζίτσας. 

Αδημοσίευτη (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)

Εικ. 7. Λεπτομέρεια της εικ.6  
(φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ.8. Οι Τρεις Ιεράρχες. Φορητή εικόνα, τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.  
Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ζίτσας. Αδημοσίευτη (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ.9. Λεπτομέρεια εικ.9. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)

Εικ. 10. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Φορητή εικόνα, 1968. Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου του εξ 
Ιωαννίνων. Ιωάννινα. Χείρ Γ. Γκουρογιάννη. Αδημοσίευτη (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ. 11. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Φορητή εικόνα, 1957. Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής  
Ζίτσας. Χείρ Ηλία Τάτση. Αδημοσίευτη (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ. 12. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Φορητή εικόνα, 1981. Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Ζίτσας. 
Χείρ Ελένης Ηλία Τάτση. Αδημοσίευτη (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ.13. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Φορητή εικόνα, 1992. Προσκυνητάρι Μικρού 
Μαχαλά Ζίτσας. Χείρ Υιών Ηλία Τάτση. Αδημοσίευτη (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ. 14. Χάλκινη προτομή Αγίου Κοσμά. Έργο αδελφών Κ. Γεωργίου,  
Ζίτσα, περιοχή ‘’Δασκαλειό’’, 2008 (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)

Εικ. 15. Ο εθνομάρτυρας Δημήτριος Νικολίδης. Βιβλιοθήκη Ζίτσας  
(παλαιό Δημαρχείο). Δωρεά Αθ. Βαδόκα (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)
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Εικ. 16. Η Αλληλοδιδακτική Σχολή (1858) ή παλαιό Δημοτικό και νυν Πνευματικό 
Κέντρο (φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)

Εικ. 17. Η τελετή του Μικρού Αγιασμού στο παλαιό πέτρινο εικονοστάσι  
του Αγίου Κοσμά. Δεκαετία 1950. Αρχείο Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Ζίτσας
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Εικ. 18. Η τελετή του Μικρού Αγιασμού στο νέο εικονοστάσι του Αγίου Κοσμά  
στην ίδια θέση ( 24-8-2019, φωτ. Ελ. Βλαχοπούλου)



ΤΟ ΑΠΟΤΥΠωΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕψΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤωΛΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΕφΑΛΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑϊΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Δρ. Θεοδώρα Ζαφειράτου, Προϊσταμένη 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους – Τμήματος Κεφαλληνίας

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η μακραίωνη βενετική κυριαρχία επηρέασε βαθύ-
τατα την κοινωνική, οικονομική και πνευματική ζωή των κατοίκων των νησιών 
του Ιονίου, καθώς, κατά τη χρονική αυτή περίοδο, διαμορφώθηκε σε αυτά ένα 
ιδιότυπο καθεστώς γαιοκτησίας, βασισμένο σε παλαιούς βυζαντινούς θεσμούς, 
σε λατινογενή στοιχεία αλλά και σε τοπικές συνήθειες1. ςτο πλαίσιο αυτού του 
συστήματος διακρίνονταν σαφώς τρεις κοινωνικές τάξεις, οι ευγενείς, που η ευρω-
στία τους βασιζόταν στη γαιοκτησία, οι αστοί, κυρίως ευκατάστατοι έμποροι και 
επιστήμονες και ο λαός των πόλεων και της υπαίθρου. Τη μεγάλη μάζα του πλη-
θυσμού αποτελούσαν φυσικά οι χωρικοί, που προσκολλημένοι στον γαιοκτήμονα 
της περιοχής τους ζούσαν υπό τη σκιά του καλλιεργώντας τη γη του χωρίς να 
έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτή σε συνθήκες αμάθειας, οικονομικής εξαθλίωσης 
και εκμετάλλευσης. 

Θα λέγαμε, πως κύρια χαρακτηριστικά της εποχής σε όλα τα νησιά, και επομέ-
νως και στην Κεφαλονιά, ήταν η λαϊκή αμάθεια και εκμετάλλευση από τη μία και 
η αυθαιρεσία και η διαφθορά των εν πολλοίς εξιταλισμένων αρχόντων από την 
άλλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά συντηρούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της βενετο-
κρατίας από τη βενετική πολιτική, η οποία, για ευνόητους λόγους, επεδίωκε την 
πνευματική εξασθένιση του λαού με την έλλειψη δημόσιας εκπαίδευσης και τον 
περιορισμό της ορθοδοξίας και εντάθηκαν, όπως ήταν φυσικό, κατά τα τελευταία 
χρόνια της περιόδου, όταν και η ίδια η δημοκρατία της Βενετίας βρισκόταν σε 
παρακμή2. 

Αυτή ήταν η κατάσταση στα Επτάνησα όταν τα επισκέφθηκε ο Κοσμάς ο Αι-
τωλός, κατά τη διάρκεια των περιοδειών του μετά τα ορλωφικά (1770). ςτην Κε-
φαλονιά, ειδικότερα, οι συνθήκες ήταν ιδιαιτέρως δυσχερείς εξαιτίας δύο μεγάλων 
καταστροφικών σεισμών που συντάραξαν το νησί το 1766 και το 17673. 

για την περιοδεία του Κοσμά του Αιτωλού στην Κεφαλονιά αντλούμε πληρο-

1. Βλ. γ. ν. Μοσχόπουλου, Ιστορία της Κεφαλονιάς, Τόμ. 1, Αθήνα 1985, σσ. 166-170, όπου 
και σχετική βιβλιογραφία. Επίσης βλ. δ. Ανωγιάτη – Pelé, Ε. Πρόντζα, η Κέρκυρα 1830-1832, 
Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 112-133. 

2. Βλ. γ. ν. Μοσχόπουλου, Ιστορία κ.λπ, όπ. π., σσ. 170-176. 
3. Βλ. νικολάου δ. Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η δράση του στην Κεφαλονιά», 

Ανάτυπο από το Περιοδικό Παρνασσός, Τομ. ΚΑ´ αριθ. 3,Αθήνα 1979, σσ. 12-13.
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φορίες από πολλές και διαφορετικές πηγές, που έχουν έως τώρα εντοπισθεί και 
εκδοθεί. Από τις πηγές αυτές προκύπτουν επιβεβαιωμένες ιστορικά πληροφορίες 
για την περιοδεία του αυτή, για την οποία το σημαντικότερο ερώτημα που έχει 
απασχολήσει τους ερευνητές είναι ο χρόνος πραγματοποίησής της, καθώς αναφέ-
ρονται διαφορετικές χρονολογίες στα σωζόμενα σχετικά τεκμήρια. 

Η πιο αξιόπιστη πηγή φαίνεται να είναι ένα χειρόγραφο για τη δράση του 
Κοσμά στο νησί, έργο του συγχρόνου του Ανδρέα λάσκαρη του Ιωάννη από το 
Αργοστόλι (1740-1821), που όμως έμεινε ανέκδοτο. Το χειρόγραφο αναφέρεται 
από τους ιστορικούς της Κεφαλονιάς Μαρίνο και νικόλαο Πινιατώρους, στο έργο 
τους με τίτλο “Memorie storiche e critiche dell’ Isola di Cefalonia dai tempi eroici 
alla caduta della Repubblica Veneta”, που εκδόθηκε στην Κέρκυρα το 1889. Όπως 
εύστοχα παρατηρεί ο γιώργος Αλισανδράτος σε περισπούδαστο άρθρο του για 
την παρουσία του Κοσμά στην Κεφαλονιά και τη ζάκυνθο, αν το χειρόγραφο 
αυτό είχε σωθεί «ασφαλώς [...] θα είχαμε όχι μόνο αυθεντικές πληροφορίες για τη 
δράση του Κοσμά στην Κεφαλονιά, αλλά και την βέβαιη χρονολογία της περιο-
δείας του εκεί»4. 

δεύτερη πολύ σημαντική πηγή αποτελεί μία επιστολή του Κοσμά προς τον 
γεώργιο Κλαδά, μεγάλο οικονόμο και τοποτηρητή στο νησί του αρχιεπισκόπου 
Κεφαλληνίας και ζακύνθου ςωφρόνιου Κουτούβαλη, με χρονολογία 13 Ιουνίου 
1777, με την οποία ο Κοσμάς τον πληροφορεί ότι βρίσκεται στην Άσσο της Κε-
φαλονιάς και του ζητεί την άδεια να κηρύξει στο νησί. Η επιστολή βρίσκεται στη 
Μονή του Αγίου Ανδρέα στη Μηλαπιδιά και εκδόθηκε από τον Ηλία Τσιτσέλη το 
1904 στον πρώτο τόμο των Κεφαλληνιακών Συμμίκτων του5. ςήμερα η επιστολή 
αυτή εκτίθεται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο που βρίσκεται στη Μονή του Αγίου 
Ανδρέα Μηλαπιδιάς6.

Τρίτη σημαντικότατη πηγή αποτελούν δεκαοκτώ έγγραφα - αναφορές που 
έχουν εντοπισθεί από τον Κωνσταντίνο δ. Μάρτζιο αρχικά και την Άρτεμη ξαν-
θοπούλου - Κυριακού μεταγενέστερα στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας και αφο-
ρούν στην παρουσία και δράση του Κοσμά στα Επτάνησα. Από αυτά, τα έξι είναι 
του έτους 1777 και τα υπόλοιπα δώδεκα του έτους 1779, δηλαδή του έτους του 
μαρτυρικού θανάτου του7. 

4. Βλ. γ. γ. Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη ζάκυνθο (1777). 
Ανέκδοτη επιστολή ενός ακροατή του (πίνακες Α´ - δ´)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, Τόμ. 4 (1980-
1982), Αργοστόλι 1982, σσ. 6-7.

5. Βλ. Ηλία Τσιστέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, Τόμ. 1, εν Αθήναις 1904, σσ. 272-273.
6. Βλ. γ. γ. Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ», όπ. π., σσ. 7-8. ςτη σ. 8 το κείμενο της επιστολής.
7. Βλ. Αρχιμανδρίτη δημητρίου Αργυρού, «Ιστορικά στοιχεία από το εν Βενετία Κρατικό 

Αρχείο για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό», Βελλά Επιστημονική Επετηρίδα, Τομ. Έβδομος, Τεύχ. 
Α´ Εις Μνήμην Αθανασίου Παλιούρα, Βελλά Ιωαννίνων 2013-1015, σσ. 153-155.
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Από τα έγγραφα του 1777 δύο είναι εκείνα που αφορούν άμεσα στην επίσκεψη 
του Κοσμά στην Κεφαλονιά: α) η έκθεση με ημερομηνία 7 Ιουλίου 1777 προς τον 
Giacomo Nani - γενικό Προβλεπτή θαλάσσης στην Κέρκυρα - του πράκτορα των 
Βενετών Francesco Zona, ο οποίος ταξίδεψε στο νησί ακολουθώντας τον Κοσμά, 
προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και β) η αναφορά του Προβλεπτή Κεφαλ-
ληνίας Antonio Pasta επίσης προς τον Giacomo Nani με ημερομηνία 9 Ιουλίου 
1777, στην οποία αναφέρεται ότι ένας καλόγηρος Έλληνας ονομαζόμενος Κοσμάς 
περιόδευε στα νησιά και έφτασε στην Κεφαλονιά προ είκοσι ημερών8. 

Από εκείνα του 1779 ξεχωρίζουμε μία αναφορά του γενικού Προβλεπτή θα-
λάσσης Nani προς τον δόγη και τη Βενετική γερουσία σταλμένη από την Κέρκυρα 
στις 19 Μαρτίου 1779 [δημοσιεύθηκε από τον Κ.δ. Μέρτζιο το 1940]. ςε αυτήν 
αναφέρεται ότι κάποιος καλόγηρος, ονόματι Κοσμάς, διάσημος ιεροκήρυκας στη 
γειτονική οθωμανική επικράτεια, είχε αποφασίσει προ δύο ετών (το 1777 δηλαδή) 
να εισέλθει, χωρίς καμία προηγούμενη άδεια, στην βενετική επικράτεια και να 
επισκεφθεί τα νησιά της Κεφαλληνίας και της ζακύνθου9. 

Μεταγενέστερες πηγές, αλλά εξίσου σημαντικές, στις οποίες αναφέρεται και 
πάλι το έτος 1777 ως έτος της περιοδείας του Κοσμά στην Κεφαλονιά, είναι επτά 
κατάλογοι αρχιερέων Κεφαλληνίας10. 

ςτις σημαντικότατες πηγές θα πρέπει να εντάξουμε και την αχρονολόγητη 
επιστολή που δημοσίευσε ο γιώργος Αλισανδράτος στο ήδη αναφερθέν άρθρο 
του. Πρόκειται για επιστολή αγνώστου Κεφαλονίτη, που απευθύνεται στον αρ-
χιεπίσκοπο Κεφαλληνίας και ζακύνθου ςωφρόνιο Κουτούβαλη (1759-1782) επί 
του οποίου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Κοσμά στην Κεφαλονιά και τη 
ζάκυνθο. ο Αλισανδράτος δεν κατορθώνει να αποκαλύψει με ακρίβεια την ταυ-
τότητα του επιστολογράφου, μολονότι παραθέτει κάποιες σχετικές σκέψεις και 
προβληματισμούς11. ο καθηγητής δημήτριος γόνης, σχολιάζοντας τη μελέτη του 
Αλισανδράτου, προσθέτει στον σχετικό με την ταυτότητα του επιστολογράφου 
προβληματισμό τη σκέψη ότι πρόκειται για μοναχό Κεφαλονίτη και τεκμηριώνει 
την άποψή του12. Παρά τις δυσκολίες αυτές, η συγκεκριμένη επιστολή αξιολογεί-
ται ως σημαντικότατη πηγή, διότι ο ανώνυμος συντάκτης της αναφέρεται κυρίως 
στον αντίκτυπο της ιεραποστολικής περιοδείας του Κοσμά στην κοινωνία του 
νησιού.

8. Βλ. Αργυρού, «Ιστορικά κλπ», όπ. π., σσ. 156-158 και Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», 
όπ.π., σ. 14.

9. Βλ. Αργυρού, όπ. π., σ. 167 και Αλισανδράτου, όπ.π., σσ. 8-9.
10. Βλ. Αλισανδράτου, όπ. π., σσ. 9-13, όπου και τα αποσπάσματα των Καταλόγων.
11.Βλ. Αλισανδράτου, όπ. π., σσ. 45-50.
12. Βλ. δημητρίου Β. γόνη, «ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Κεφαλονιά και τη ζάκυνθο», Θεολογία, 

Τομ. νζ´ (1986), σσ. 538-542.
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ο Αλισανδράτος εκδίδει το κείμενο της επιστολής, όπως αυτό φυλάσσεται στο 
Αρχείο της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης στο ληξούρι της Κεφαλονιάς στον φάκελο 
με ταξινομικό αριθμό χ52. ςτον φάκελο σώζονται δύο χειρόγραφα με ταξινομική 
ένδειξη χ52β και χ52γ13.

Από την μελέτη των πηγών και τα συμπεράσματα των προαναφερομένων 
ερευνητών, ιδιαιτέρως μετά την ενδελεχή μελέτη του γιώργου Αλισανδράτου ο 
οποίος διόρθωσε και σχετικές χρονολογικές ανακρίβειες, προκύπτει το βέβαιο συ-
μπέρασμα ότι ο Κοσμάς περιόδευσε στην Κεφαλονιά το έτος 1777. ςυγκεκριμένα, 
έφθασε στο νησί στις 8 ή στις 13 Ιουνίου του 1777 και έμεινε σε αυτό περίπου 
είκοσι ή είκοσι δύο μέρες14. 

Επισκέφθηκε την Κεφαλονιά στο πλαίσιο της περιοδείας του που ξεκίνησε το 
177515. Άφησε το Άγιο Όρος και κατευθύνθηκε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη, 
για να ανανεώσει την άδεια διδαχής από τον νέο Πατριάρχη ςωφρόνιο Β´. Έχει 
υποστηριχθεί η άποψη ότι ο ςωφρόνιος αποφάσισε να στείλει τον Κοσμά σε πε-
ριοχές που η ορθοδοξία απειλείτο από τον καθολικισμό, όπως για παράδειγμα στη 
νάξο, όπου και συνάντησε τον αδελφό του χρύσανθο. Με την παρακίνηση του 
χρύσανθου στράφηκε προς τη δυτική Ελλάδα, όπου υπήρχε εντονότατο πρόβλημα 
εξαιτίας των εξισλαμισμών στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και κυρίως στην Αλβανία16.

Από την Πρέβεζα πέρασε στη λευκάδα και μετά στην Κεφαλονιά, στις αρχές 
του Ιουνίου του 1777, όπως προαναφέρθηκε, και αποβιβάσθηκε στην Άσσο17. Από 
την Άσσο έστειλε την επιστολή στον αρχιερατικό επίτροπο Κλαδά, για την οποία 
έχει ήδη γίνει λόγος. 

ςύμφωνα με άλλη μαρτυρία, την οποία διασώζει ο βιογράφος του Αγίου Φά-
νης Μιχαλόπουλος18, πρώτος σταθμός της περιοδείας του Κοσμά στο νησί ήταν 

13. Βλ. Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σσ. 50-77 και γόνη, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., 
σσ. 542-546, όπου περισσότερα σχόλια επί του εκδιδομένου από τον Αλισανδράτο χειρογράφου.

14. Βλ. Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σσ. 14-15.
15. χάρτες των περιοδειών του Κοσμά του Αιτωλού στο: Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779) 

(Συναξάριον – Διδαχαί - Προφητείαι – Ακολουθία), Πρόλογος – ςημειώσεις Αρχιμ. Αυγουστίνου 
ν. Καντιώτου, Έκδ. ορθόδοξου Ιεραποστολικού ςυνδέσμου «ςταυρός», Αθήναι 1966. 

16. Βλ. Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σσ.8-9. για το θέμα των εξισλαμισμών 
στην περιοχή της Ηπείρου βλ. γ.Θ. Πρίντζιπας, Οι Κρυπτοχριστιανοί. Οι Εξισλαμισμοί και ο 
Κρυπτοχριστιανισμός: Προσέγγιση στα πάθη του ελληνικού λαού, Εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 
1997 (2η έκδοση), σσ. 67 και 82-85, στις οποίες γίνεται ειδικότερα λόγος για τη δράση του Κοσμά 
του Αιτωλού. 

17. Βλ. Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σ. 11. Βλ επίσης στην ίδια σελίδα την 
υποσημείωση (3), όπου ελέγχεται ως ανακριβής η πληροφορία ότι πρώτα ο Κοσμάς επισκέφθηκε 
τη ζάκυνθο (και μάλιστα ως χρόνος της επίσκεψης αναφέρεται το 1776) και μετά την Κεφαλονιά.

18. Φάνης Μιχαλόπουλος, Κοσμάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, Έκδοσις Ιεράς Μητροπόλεως 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Αθήναι 1968.
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το Αργοστόλι, στο οποίο δίδαξε τον λαό και στη συνέχεια άφησε ως ανάμνηση 
της εκεί παρουσίας του ςταυρό, ο οποίος υπήρχε μέχρι τον σεισμό του 1953 στην 
εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του ςωτήρος19. 

Πολλές πληροφορίες για την πλούσια δράση του Κοσμά στην Κεφαλονιά περιέ-
χονται στην πρώτη βιογραφία του η οποία δημοσιεύθηκε το 1799, μόλις είκοσι χρό-
νια από τον μαρτυρικό του θάνατο, στο «νέον Μαρτυρολόγιον» του νικοδήμου 
του Αγιορείτη, που εκδόθηκε τότε στη Βενετία ανώνυμα. ςυγγραφέας της είναι είτε 
ο ίδιος ο λόγιος μοναχός νικόδημος Αγιορείτης είτε ο ςάπφειρος χριστοδουλίδης. 
Βεβαίως η βιογραφία αυτή έχει τον εγκωμιαστικό χαρακτήρα, τη γενικότητα, την 
αοριστία και τη λατρευτική διάθεση που έχουν τα συναξάρια. δεν αναφέρει χρονο-
λογίες και από τη δράση του Κοσμά στην Κεφαλονιά αναφέρει μόνο τις περιοδείες 
του στην Άσσο, την Κορωνή (ή Κορωνούς - ‘’Κουρουνούς» στο κείμενο) και το 
Αργοστόλι, καθώς και τα θαύματα που του αποδίδονται στις περιοχές αυτές20. 

Μερικά χρόνια αργότερα ο ςάπφειρος χριστοδουλίδης, έγραψε Ακολουθία 
του Κοσμά ως αγίου και την δημοσίευσε μαζί με την βιογραφία του «νέου Μαρτυ-
ρολογίου» σε ένα μικρό φυλλάδιο το 1814 πάλι στη Βενετία. Το φυλλάδιο είχε τον 
τίτλο «Ακολουθία και βίος του εν αγίοις πατρός ημών Κοσμά του ιερομάρτυρος 
και ισαποστόλου ψαλλομένη κατά την κδ´ του Αυγούστου μηνός. Πόνημα ςαπ-
φείρου χριστοδουλίδου του εκ γραμμένου. Εν Βενετία. Παρά νικολάω γλυκεί τω 
εξ Ιωαννίνων. 1814». δεν πρόκειται για νέα βιογραφία, καθώς επαναλαμβάνεται 
το κείμενο του «νέου Μαρτυρολογίου» με μικρές γλωσσικές μικροαλλαγές και με 
μία επιπλέον παράγραφο προς το τέλος21.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν πολλές επανεκδόσεις 
του φυλλαδίου του ςάπφειρου χριστοδουλίδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή που 
πραγματοποίησε ογδόντα χρόνια μετά, το 1894 δηλαδή, στην Κεφαλονιά ο χαρά-
λαμπος Μ. Ποταμιάνος είναι πολύ σπάνια και δείχνει βεβαίως το άσβεστο ενδια-
φέρον για τον Κοσμά τον Αιτωλό στο νησί ως απόηχο της επίσκεψής του σε αυτό. 
ςτο συγκεκριμένο φυλλάδιο δημοσιεύονται «ςημειώσεις εις τον βίον του αγίου 
ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά, ερανισθείσαι εξ αρχαίου τινός χειρογρά-
φου», στις οποίες αναφέρονται οι μετακινήσεις, οι προρρήσεις και τα θαύματα του 
Κοσμά στην Κεφαλονιά22. 

19. Βλ. Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σ. 14 και Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», 
όπ. π., σ. 24.

20. Βλ. Αλισανδράτου, όπ. π., σσ. 22-23.
21. Βλ. Αλισανδράτου, όπ. π., σ. 23.
22. Βλ. Αλισανδράτου, όπ. π., σσ. 24-25. Τίτλος του φυλλαδίου: «Ακολουθία και βίος του εν 

αγίοις πατρός ημών Κοσμά του ιερομάρτυρος και ισαποστόλου ψαλλομένη κατά την κδ´ του 
Αυγούστου μηνός. Πόνημα ςαπφείρου χριστοδουλίδου του εκ γραμμένου. νυν δε εκδίδεται υπό 
του χαραλάμπους Μ. Ποταμιάνου εμπόρου, Εν Κεφαλληνία, τύποις «Η Κεφαλληνία», 1894».
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Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 24 Αυγούστου 2019, ημέρα κατά την οποία εορτά-
ζεται με λαμπρότητα και στην Κεφαλονιά η μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 
και η ανάμνηση της περιοδείας του στο νησί ζωντανεύει, ο εκπαιδευτικός γερά-
σιμος ςωτ. γαλανός δημοσίευσε στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο το σπάνιο αυτό 
φυλλάδιο του Ποταμιάνου, το οποίο φυλάσσει στην ιδιωτική του συλλογή. Η δη-
μοσίευση έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 242 χρόνων από την επίσκεψη 
του Αγίου στο νησί, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα23. 

Η συνδυαστική αξιοποίηση των διαθέσιμων σχετικών πηγών, εγγράφων και 
παραδόσεων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός επισκέφθηκε κατά 
την περιοδεία του στην Κεφαλονιά όλο σχεδόν το νησί24. 

ςτο κήρυγμά του στην Κεφαλονιά ο Πατροκοσμάς τόνισε, όπως ήταν αναμε-
νόμενο, την ανάγκη της ίδρυσης σχολείων για την εκπαίδευση των παιδιών και 
τη διάδοση της ελληνικής παιδείας. Παράλληλα κατέκρινε την αριστοκρατία για 
τις καταχρήσεις στις οποίες επιδιδόταν και μίλησε για τη δίκαιη κατανομή των 
αγαθών και των βαρών, για την ισότητα δικαιωμάτων, για τη φιλανθρωπία, για 
την ολιγάρκεια, για την κατάργηση της πολυτέλειας, καθώς και για την ίδρυση νο-
σοκομείων για την περίθαλψη των φτωχών. Εξαιτίας του περιεχομένου της διδα-
σκαλίας του πολλοί στράφηκαν εναντίον του, οι περισσότεροι όμως έγινα θερμοί 
υπερασπιστές του. ο Ενετός Προβλεπτής του νησιού, βλέποντας την πλειονότητα 
του λαού ενθουσιωδώς συνηγηρούσα υπέρ του Κοσμά, αναγκάσθηκε να απορρί-
ψει πρόταση των αρχόντων για βίαιη αποπομπή του από το νησί25. 

Αναφέρεται ότι κήρυξε πρώτα στις αγροικίες και μετά στις πόλεις ακολου-
θούμενος από χιλιάδες ανδρών, γυναικών και παιδιών κάθε κοινωνικής τάξης. 
Εντυπωσιακή είναι η μαρτυρία του πράκτορα των Βενετών Zona, που όπως έχει 
ήδη αναφερθεί ακολουθούσε τον Κοσμά στο ταξίδι του στην Κεφαλονιά. ο Zona 
μιλάει για 15 με 16 περίπου χιλιάδες ανθρώπων που ακολουθούσαν τον Πατρο-
κοσμά26.

Αποτέλεσμα του κηρύγματός του, αλλά και του παραδείγματός του, του ήθους 
του και του τρόπου της ζωής του, ήταν –σύμφωνα με τον λοβέρδο - Κωστή, Κε-
φαλονίτη ιστορικό του 19ου αιώνα– η μεταβολή των ηθών της κοινωνίας του νη-
σιού για ικανό χρονικό διάστημα27. 

23. Πηγή: https://www.kefalonitikanea.gr/2019/08/242. Τίτλος δημοσίευσης: 242 χρόνια 
από την έλευση του μεγάλου ιεροκήρυκα και ιερομάρτυρα Κοσμά Αιτωλού στην Κεφαλονιά. 

24. Βλ. Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σσ. 25-26. Βλ. επίσης και Τσιτσέλη, ό.π., 
σσ. 271-274.

25. Βλ. Αλισανδράτου, όπ. π., σσ. 25-26 και Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ», όπ. π., σ. 14.
26. Βλ. Αργυρού, «Ιστορικά στοιχεία κ.λπ.», όπ. π., σ. 159. 
27. Βλ. Αλισανδράτου, όπ. π., σσ. 25-26. Βλ επίσης και Τσιτσέλη, ό.π., σσ. 29-30, όπου 

και το σχετικό απόσπασμα του λοβέρδου - Κωστή: «Εκήρυξεν δε πρώτον εν ταις αγροικίαις 
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ςυναφώς, αναφέρεται απόσπασμα της προσήλωσης του μοναχού Αντζουλή 
δρακάτου με χρονολογία 11 Αυγούστου 1779, στην Μονή της ύ.Θ. Κοκκιλίων 
Μηλαπιδιάς. ςτο κείμενο διαβάζουμε ότι ο Αντζουλής, παντρεμένος με γυναίκα 
και παιδιά, όμως προχωρημένης ηλικίας και εκείνος και η σύζυγός του, αποφάσισε 
να γίνει καλόγηρος στο εν λόγω μοναστήρι αφού «και η διδαχή και η παρακίνηση 
του ευλογημένου αγίου Κοσμά να επαρακίνησε πολλούς να αφήσουν τον κόσμον 
και να αρνηθούν γυναίκες και παιδία, να ασηκώσουν τον ελαφρόν ζυγόν του χρι-
στού, να δουλεύσουν διά την ψυχήν τους...»28.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου σώζεται 
διδαχή του Κοσμά του Αιτωλού, την οποία δημοσίευσε ο νικόλαος Τζουγανάτος 
το 197929. 

Με την πνευματική απήχηση στον λαό της Κεφαλονιάς των λόγων του Πατρο-
κοσμά σχετίζεται κολυμβήθρα που φυλάσσεται στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου 
Βλασίου, που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα30, ανήκει στην οικογένεια ρουχω-

και έπειτα εν τη πόλει ακολουθούμενος κατά χιλιάδας υπό των κατοίκων πάσης τάξεως και 
παντός φύλου. Η αυστηρότης του ήθους, η ευαγγελική απλότης των λόγων και η δύναμις των 
επιχειρημάτων του επέφερον τοιαύτην μεταβολήν ηθών, ώστε πολέμιαι οικογένειαι εφαίνοντο 
συμβιούσαι αδελφικώς, ασπαζόμεναι αλλήλας και αιτούμεναι αμοιβαίως συγχώρησιν. Άνθρωποι 
διαπράξαντες βαρέα εγκλήματα εφαίνοντο κλαίοντες πικρώς τα αμαρτήματα αυτών και 
πανταχόθεν προσερχόμενοι προς εξομολόγησιν · γάμοι διαλελυμένοι από πολλών ετών πάλιν 
αποκαθίσταντο· πόρναι εγκατέλειπον το αισχρόν αυτών έργον και επέστρεφον πλήρεις μετανοίας 
και σωφροσύνης· δεσποινίδες πλούσιαι και καλαί τα πολύτιμα αυτών κοσμήματα εδωρούντο 
τοις πτωχοίς ή τοις ναοίς · δίκαι κατέπαυσαν· κλοπιμαία επεστράφησαν· ύβρεις συνεχωρήθησαν· 
άνθρωποι διεφθαρμένοι ενεδύοντο το μοναχικόν σχήμα και ηκολούθουν τον ιεροκήρυκα, και εν 
ολίγαις ημέραις μετεβλήθη η πρώτη όψις της νήσου και σύμπας ο λαός κατέστη μία οικογένεια 
ομονοούσα. Η μετριοπάθεια αύτη και ησυχία διήρκεσεν επί τινα χρόνον και δίκαι έπαυσαν μετά 
των ανθρωποκτονιών και των κλοπών».

28. Βλ. Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σσ. 25-26. Βλ επίσης Τσιτσέλη, όπ. π., σσ. 
77-82. Το πρωτότυπο κείμενο στο: γΑΚ - Κεφαλονιάς, Εκκλησιαστικό Αρχείο, Κώδικας Μονής 
ύ. Θ. Κοκκιλίων Μηλαπιδιάς, 1622-1798, φ.24.

29. Βλ. νικολάου δ. Τζουγανάτου, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η ανέκδοτη διδαχή του που 
περισώθηκε στην Κεφαλονιά, Έκδοση της Κεφαλληνιακής αδελφότητος Αθηνών, Τιμητικό 
αφιέρωμα στα 200 χρόνια από το μαρτυρικό του θάνατο, Αθήναι 1979. ςτη σ. 4 δίνεται απάντηση 
στο ερώτημα αν το χειρόγραφο με την διδαχή είναι ιδιόγραφο και το έφερε μαζί του ο Κοσμάς 
ή πρόκειται για καταγραφή ή αντιγραφή. ο Τζουγανάτος επισημαίνει σχετικά: α) στο επάνω 
περιθώριο της πρώτης σελίδας, με διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα υπάρχει η σημείωση « Εργασία 
του παπά Π(αναγή) Μπασιά» και στη σελίδα 39 στην ίδια θέση και με τα ίδια γράμματα είναι 
γραμμένο «Έργον του παπά Μπασιά Π.». Η πληροφορία ενισχύεται και από παλιό βιογράφο 
του Κοσμά, ο οποίος έλεγε ότι ο παπάς εκείνος ενδιαφερόταν και παρότρυνε να δημοσιεύονται 
οι διδαχές του Κοσμά «προς μείζονα πνευματικήν εποικοδόμησιν των πιστών χριστιανών’’. 
γενικότερα, ζηλωτές του ιερομόναχοι φρόντιζαν να διασώζουν τις διδαχές του για να αξιοποιούν 
τη διδασκαλία του Κοσμά του Αιτωλού.

30. για την εκκλησία του Αγίου Βλασίου στα δεματορά Παλικής βλ. Θησέως ςτ. Τζαννετάτου, 
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τά και βρίσκεται στο χωριό δεματορά της Παλικής. ςύμφωνα με την παράδοση 
της οικογένειας η κολυμβήθρα είναι από την εποχή του Κοσμά του Αιτωλού και σε 
αυτήν βαπτίζονταν παιδιά κατά την παραμονή του Αγίου στην περιοχή. Βεβαίως, 
ο χρωματισμός της κολυμβήθρας καθώς και τα απομεινάρια του στολισμού της 
μαρτυρούν τη χρήση της έως τις μέρες μας (βλέπε εικόνες 1και 2). 

δίπλα στο χωριό δεματορά και το εκκλησάκι του Αγίου Βλασίου, βρίσκεται το 
χωριό Καλάτα. Η ανάμνηση της επίσκεψης του Κοσμά στην περιοχή είναι και σε 
αυτό το χωριό εντονότατη. Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται με πανηγυρικό εσπε-
ρινό και θεία λειτουργία στην εκκλησία του χωριού, που είναι αφιερωμένη στον 
Άγιο δημήτριο31. Το 2004 με πρωτοβουλία του τότε αντιδημάρχου Παλικής κατοί-
κου του χωριού ςωκράτη Παπαδάτου, εβδομήντα με εβδομήντα πέντε περίπου 
χρονών σήμερα, καθιερώθηκε η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Κοσμά από την 
εκκλησία του χωριού στην πηγή Κέρια ανήμερα της εορτής του στις 24 Αυγού-
στου. ςύμφωνα με την τοπική παράδοση η πηγή είναι το σημείο στο οποίο δίδαξε 
ο Πατροκοσμάς (βλέπε εικόνες 3, 4 και 5). 

ςτην παράδοση αλλά και στη ζώσα μνήμη των κατοίκων της Κεφαλονιάς δια-
τηρείται η ανάμνηση θαυμάτων του Αγίου κατά την περιοδεία του στο νησί, που 
σχετίζονται με την υπόδειξη από τον Κοσμά σημείων από τα οποία ανέβλυσε κα-
θαρό νερό32 (βλέπε εικόνες 6,7, και 8). 

Ενθύμια της επίσκεψης του Κοσμά στην Κεφαλονιά υπήρχαν σε μονές του 
νησιού. Κάποια από αυτά διασώζονται έως σήμερα και άλλα εξαφάνισε η θεο-
μηνία των σεισμών του 1953. για παράδειγμα σωζόταν έως τους σεισμούς του 
1953 στη Μονή Κηπουραίων στην Παλική η ράβδος του33. Έως σήμερα σώζεται 
ιδιόχειρη επιστολή του Κοσμά του Αιτωλού στο Εκκλησιαστικό Μουσείο που 
βρίσκεται στη Μονή του Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς, λίγο έξω από το Αργοστόλι. 
Πρόκειται για την επιστολή του προς τον γεώργιο Κλαδά, στην οποία έχουμε 
ήδη αναφερθεί34.

Το Πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264 και η Επιτομή αυτού, κριτική έκδοσις 
αυτών, εν Αθήναις 1965, σσ. 33,56, 57,59, 61 και Μαρίας Π. Παναγιωτοπούλου, «Κατάλογος 
ναών και μονών της Κεφαλονιάς στο τέλος του 18ου αιώνα. (Με βάση δύο βενετικά έγγραφα, 
του 1788 και του 1794)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, Τόμ. 6, Αφιέρωμα στον Καθηγητή δημήτριο 
ςωτ. λουκάτο, Αργοστόλι 1994, σ. 151. 

31. για την εκκλησία του Αγίου δημητρίου στα Καλάτα Παλικής βλ. Παναγιωτοπούλου, 
«Κατάλογος κ.λπ.», όπ. π., σ. 151.

32. Βλ. Αγγελο-διονύση δεμπόνου, η Κεφαλονιά του θρύλου και της παράδοσης, Αργοστόλι 
1993, σσ. 371-372 και Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ», όπ.π., σ.19.

33. Βλ. Τζουγανάτου, όπ.π., σ.16.
34. Βλ. Πρωτ. Κωνσταντίνου γκέλη, Ο Απόστολος Ανδρέας και η Ιερά Μονή Περατάτων 

(Μηλαπιδιάς) Κεφαλληνίας, Αθήναι 1973, σσ.120-124 και Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», 
ό.π., σ.28,
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Η ανάμνηση της επίσκεψής του στην περιοχή της ςάμης παραμένει έως τις 
μέρες μας ιδιαίτερα έντονη και ζωντανεύει ιδιαιτέρως στην εορτή της 24ης Αυ-
γούστου.

Επίκεντρο των εορτασμών στην περιοχή είναι το μοναστήρι της Παναγίας των 
Αγριλίων35, το οποίο επισκέφθηκε ο Κοσμάς και στο οποίο κήρυξε, σύμφωνα με 
γραπτή μαρτυρία για τη δευτέρα Παρουσία και τη Μέλλουσα Κρίση: «1777 Ιου-
νίου 15, ήρτε ενας διδαχος και αγιοτατος διδασκαλος κοσμας ονομαζόμενος κε 
μας εκιριξε περι μελουσης κρισεως και δευτερας παρουσίας του χριστού. και αυτό 
βεβαιουμεν από συγγράματα τον αυτου ακολουθησάντον του τοτε κερου»36. 

Τον τόπο που κήρυξε στήνοντας και τον χαρακτηριστικό ξύλινο ςταυρό του 
μαρτυρεί το χτιστό προσκυνητάρι, όπου καντήλι καίει εμπρός στην εικόνα του37 
(βλέπε εικόνα 9). 

ςτη Μονή της Παναγίας των Αγριλίων επί ηγουμένου χρυσοστόμου Αλεξάτου 
(1958-2013) θησαυρίστηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τμήμα υποδήματος (πα-
ντόφλα) του Αγίου προερχόμενο από την οικογένεια ςωκράτη Κόκκαλη, στο σπίτι 
της οποίας στα Κουλουράτα είχε φιλοξενηθεί ο Άγιος.

ςύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Άγιος πήγε να διδάξει στο χωριό Κουλουρά-
τα της ςάμης, συνάντησε τον Βορειοηπειρώτη Ιωάννη Κόκκαλη, ο οποίος τον ακο-
λούθησε έκτοτε σε όλες του τις περιοδείες στο νησί. Όταν εξέφρασε την επιθυμία 
να τον ακολουθήσει για πάντα, ο Άγιος τον απέτρεψε κα του υπέδειξε να παντρευ-
τεί με συγκεκριμένη γυναίκα. Αυτός, ακολουθώντας τη συμβουλή και την υπόδειξη 
του Αγίου παντρεύτηκε και ο Άγιος φεύγοντας του άφησε ως ενθύμιο τις παντό-
φλες του, οι οποίες υπήρχαν έκτοτε στην οικογένεια Κόκκαλη38 (βλέπε εικόνα 10).

ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού καθιερώθηκε στη Μο-
νή των Αγριλίων από το έτος 1961, μόλις δηλαδή διακηρύχθηκε οικουμενικά η 
αγιότητά του. Αργότερα ιστορήθηκε ευμεγέθης εικόνα του Ιερομάρτυρα, η οποία 
τοποθετήθηκε σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι - θρόνο39. ςτο εξωτερικό προαύ-
λιο της Μονής τον ςεπτέμβριο του 1995 τελέσθηκαν τα θυρανοίξια του πρώτου 
στην Κεφαλονιά ναού που ανεγέρθηκε στη μνήμη του Κοσμά του Αιτωλού. ςτον 
ναό αυτόν επικεντρώνεται το πανηγύρι της 24ης Αυγούστου, με τέλεση Θείας 

35. Πληροφορίες για την Μονή Αγριλίων βλ. γεωργίου Φ. Αντζουλάτου, Το μοναστήρι της 
Παναγίας στ΄ Αγρίλια στη Σάμη Κεφαλονιάς, συνοπτική ιστορική παρουσίαση, Αθήνα 1988.

36. Βλ. γεωργίου Φ. Αντζουλάτου, Πρεσβ., Ο Ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός διδάχος στην 
Ι. Μονή Υ. Θ. Αγριλίων, Αθήνα 1992, σσ. 21-23 και Μαρίας Αλ. Μαμασούλα, Οι δρόμοι του 
Πατροκοσμά στη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, Εκδόσεις «ς. ςταμούλη» 2007, σ. 370. 

37. Βλ. Αντζουλάτου, Ο Ισαπόστολος κ.λπ, ό.π., σ. 21. 
38. Βλ. Αντζουλάτου όπ.π., σ. 26 και Μαμασούλα, Οι δρόμοι κ.λπ., όπ.π., σσ. 370-371.
39. Βλ. Αντζουλάτου, όπ.π., σ. 30, σημ. 21. Επίσης και γεωργίου Φ. Αντζουλάτου, Πρωτοπρ., 

η Παναγία των Αγριλίων και οι Κεφαλονίτες ναυτικοί, Αθήνα 2013, σ. 47.
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λειτουργίας και σχηματισμό λιτανευτικής πομπής έως το Καθολικό της Μονής40 
(βλέπε εικόνα 11). 

Ερώτημα παραμένει αν ο Κοσμάς επισκέφθηκε για να προσκυνήσει τη Μονή 
του Αγίου γερασίμου στα ομαλά, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχετική έγ-
γραφη μαρτυρία. Η παράδοση πάντως θέλει τον Κοσμά να επισκέπτεται το ιερό 
προσκύνημα των Κεφαλονιτών και να φιλοξενείται σε σπίτι της οικογένειας Κο-
λαΐτη στο χωριό των ομαλών Φραγκάτα. λέγεται μάλιστα ότι στην απαίτηση των 
χωρικών να στήσει και στο χωριό τους ςταυρό, απάντησε με τα εξής αινιγματικά 
λόγια, όπως τα έχει διασώσει η τοπική παράδοση: «Καλό προικιό μου τάξατε, / 
Καλό γαμπρό αποτάξετε!»41

Η ανάμνηση της παρουσίας του Κοσμά συναντάται ακόμη στα χωριά της λι-
βαθούς. ςτο χωριό Πεσσάδα, ένα προσκυνητάρι, το «κουβούκλιο» του Αγίου, στέ-
κεται στο σημείο που σύμφωνα με την παράδοση δίδαξε ο Κοσμάς, για να θυμίζει 
το γεγονός42 (βλέπε εικόνα 12).

ςτο χωριό ςπαρτιά στην εκκλησία της Παναγίας στο Καμάρι (Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου) μέχρι και το 1953 υπήρχε κατά την παράδοση το ξυλοκρέβατο του 
Κοσμά του Αιτωλού, στο οποίο κοιμήθηκε κατά την παραμονή του στο χωριό. 
ςύμφωνα πάντοτε με την τοπική παράδοση, παλαιότερα, σε περιόδους ανομβρίας, 
λιτάνευαν το ξυλοκρέβατο, έκαναν παρακλήσεις στο ύπαιθρο και έβρεχε υπό την 
προϋπόθεση ότι θα το κρατούσαν τέσσερες παρθένες! Μετά την κατεδάφιση της 
εκκλησίας λόγω των ζημιών από το σεισμό του 1953 το κρεβάτι χάθηκε43.

Κάτοικος του χωριού Μεταξάτα, ονομαζόμενος γιώργος λασκαράτος, μεταφέ-

40. Βλ. γεωργίου Φ. Αντζουλάτου, Πρωτοπρ., «Το δώρο της ζωής του, δώρο στη ζωή μας», Ο 
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Αλεξάτος στην αγκαλιά του Θεού, Αφιέρωμα, Αθήνα 2013, σσ. 33-
39. Φωτογραφίες από το ναό του Αγίου Κοσμά βλ. στο Αντζουλάτου, Παναγία κ.λπ., ό.π., σ. 6.

41. Βλ. Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ.π., σ. 15. Βλ. επίσης και Πρωτ. δρ. Ιωάννη δ. 
Μεσολωρά, «οι Φραγκοβαλσαμάδες προσφεύγουν στον Άγιο για τη χολέρα των αμπελιών», η 
Κεφαλονίτικη Πρόοδος, Τεύχ. 19, Ιούλιος- ςεπτέμβριος 2016, σ. 32, όπου ο συγγραφέας αναφέρει: 
«χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τον Άγιό μας όταν το 1777 
επισκέφθηκε την Κεφαλονιά, ασφαλώς και το Μοναστήρι του, παρότι δεν έχουμε σχετική 
πληροφορία. Τα παρακάτω παρέλαβα από τον μακαρίτη γεράσιμο χριστοφοράτο, επίτροπό 
μου στον Άγιο ςπυρίδωνα Αργοστολίου, που και αυτός παρέλαβε από τη μητέρα του Μεμούλα 
Κολαΐτη από τα Φραγκάτα: ότι ο Άγιος Κοσμάς ήλθε στα ομαλά για να επισκεφθεί το Μοναστήρι 
και φιλοξενήθηκε στο σπίτι τους στα Κολαΐταίικα, και ότι για τον Άγιο είπε «καλά προικιά του 
τάξατε καλό γαμπρό ποτάξατε», εννοώντας ότι τον καλοδεχτήκατε και τον προικίσατε, το άξιζε.» 

42. Βλ. Μαμασούλα, Οι δρόμοι κ.λπ., ό.π., σ. 376.
43. Βλ. Σπαρτεύς, Σπατρέας, Σπαρτιά. Πάνω από χίλια χρόνια παρουσίας, Κείμενα- επιλογή 

ύλης Βαγγέλης γερασίμου Μαρκέτος, ςπύρος Φλώρου Τζάκης, Επιμέλεια Έκδοσης διονύσης 
γερασίμου Μαρκέτος, Αργοστόλι- ςπαρτιά 2017, σ. 131 και Αντώνη Π. Αργυρού, Επτανησιακά 
Ανάλεκτα. Σπαρτιά. η Ιστορία- ο τόπος- οι άνθρωποι- οι μνήμες και τα πνευματικά Επτάνησα, 
Εκδόσεις Ι. ςιδέρης (2018), σσ. 75-76. 
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ρει οικογενειακή παράδοση σύμφωνα με την οποία στο σπίτι της οικογένειας στο 
χωριό υπήρχε ελιά στην οποία ξεκουραζόταν και ο Κοσμάς ο Αιτωλός!44 

ςτο χωριό Φαρακλάτα, σε κόγχη στον νότιο τοίχο της εκκλησίας του Αγίου δη-
μητρίου - Ευαγγελίστριας (της Βαγγελίστρας, όπως λέγεται στο χωριό) βρίσκεται 
εντοιχισμένος ο ξύλινος ςταυρός που άφησε για ευλογία ο Κοσμάς στο πέρασμά του 
από εκεί μισοκατεστραμμένος από φωτιά. ςτο χωριό σώζεται ακόμη η παράδοση ότι 
ο Κοσμάς είχε συστήσει να είναι αναμμένα τέσσερα καντήλια εκκλησιών, ένα στο 
καμπαναριό της Αγίας Παρασκευής, ένα στον Άγιο Θανάση, ένα στον Άη γιώργη 
και ένα στη Βαγγελίστρα, σχηματίζοντας έτσι ένα σταυρό, που θα προστατεύει όσο 
είναι τα καντήλια αναμμένα το χωριό από κάθε κακό45 (Βλέπε εικόνες 1314 και 15).

ςτις μέρες μας η οικογένεια Παπαναστασάτου από το χωριό Φαρακλάτα έκτι-
σε σε ιδιόκτητο κτήμα τους στο βουνό Εύγερος, στην πλαγιά του οποίου είναι 
κτισμένο το χωριό, εκκλησάκι αφιερωμένο στον Κοσμά τον Αιτωλό, στο οποίο 
γιορτάζεται με κατάνυξη η μνήμη του στις 24 Αυγούστου κάθε έτους46 (βλέπε 
εικόνες 16 και 17). 

Αναμφισβήτητα η πιο ζωντανή παράδοση για την παρουσία και τη διδασκαλία 
του Πατροκοσμά στην Κεφαλονιά διατηρείται στην Άσσο, η οποία αποτελεί και 
το επίκεντρο των εορτασμών της μνήμης του Αγίου. ςύμφωνα με την παράδοση ο 
Κοσμάς φιλοξενήθηκε σε σπίτι της οικογένειας γιαννουλάτου, στον περίβολο του 
οποίου δίδαξε κάτω από μία ελιά που και σήμερα ακόμη τη δείχνουν οι κάτοικοι 
του χωριού και ιδιαιτέρως η ιδιοκτήτρια του ακινήτου, η 80χρονη κ. δημητρία 
Τουμασάτου, η οποία και μάς μίλησε για την επίσκεψη του Κοσμά στον τόπο της 
με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευλάβεια (βλέπε εικόνες 18, 19 και 20).

ο επίσημος εορτασμός ξεκινά με εσπερινό στην εκκλησία της Παναγίας, κε-
ντρική εκκλησία του χωριού. Ανήμερα της εορτής πραγματοποιείται αρχιερατική 
θεία λειτουργία και στη συνέχεια λιτανεία της εικόνας του Αγίου και του ςταυρού 
που άφησε ως ευλογία κατά την επίσκεψή του στο χωριό προς το σημείο που δί-
δαξε (βλέπε εικόνες 21-27).

ο επίσημος εορτασμός της μνήμης του Αγίου δεν γίνεται τυχαία στην Άσσο, 
αφού εκεί έγιναν τα περισσότερα θαύματα που αποδίδονται στον Κοσμά και ακού-
στηκαν οι περισσότερες προφητείες του. Πολλά από αυτά μας διηγήθηκε και η κ. 
Τουμασάτου, ενθυμούμενη τις σχετικές διηγήσεις του πατέρα της47. 

44. πηγή: https://www.kontranews.gr/PARAPOLITIKA/236339-Se-mia-megale-elia-sta-
Metaxata-tes-Kephalonias-xekoyrazotan-o-Kosmas-o-Aitolos

45. Βλ. Τζουγαννάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σ.15. 
46. Πηγή: inkefalonia.gr: Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016. Με κατάνυξη γιορτάστηκε ο Άγιος 

Κοσμάς ο Αιτωλός στον Εύγερο (εικόνες)
47. Βλ. Τζουγανάτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», όπ. π., σσ. 16-18, Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», 

όπ.π., σσ. 24-25 και δεμπόνου, η Κεφαλονιά κ.λπ., ό.π., σσ. 371-372.
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Αξιοσημείωτη κρίνουμε την πληροφορία της κ. Τουμασάτου ότι η λιτανεία με-
τά το πέρας της λειτουργίας καθιερώθηκε γύρω στο 1990 από τον τότε ιατρό και 
τώρα μοναχό γεράσιμο Ηλία Κοκκόλη, ο οποίος μάλιστα της είχε δωρίσει ολιγο-
σέλιδη δακτυλογραφημένη εργασία του με τίτλο «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο φω-
τιστής των σκλάβων (όπως τον γνώρισε η Κεφαλονιά)» (βλέπε εικόνες 28 και 29). 

Τα τελευταία δέκα χρόνια ο εορτασμός εμπλουτίστηκε και με μουσικό δρώμε-
νο, αφού το βράδυ της 24ης Αυγούστου πραγματοποιείται στο γραφικό λιμάνι της 
Άσσου μουσική βαρκαρόλα με τη συμμετοχή πλήθους επισκεπτών και κατοίκων 
από όλο το νησί (βλέπε εικόνες 30-32).

ςύμφωνα με τις πηγές, ο Κοσμάς ο Αιτωλός έμεινε στην Κεφαλονιά περίπου 
είκοσι μέρες. Κατόπιν πήγε στη ζάκυνθο για να συνεχίσει την αποστολή του συ-
νοδευόμενος από περισσότερα από δέκα καΐκια γεμάτα ευλαβείς Κεφαλονίτες. 

Εκεί, όμως, ο αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας και ζακύνθου ςωφρόνιος Κουτού-
βαλης, η αριστοκρατία και ο κλήρος του νησιού τού φέρθηκαν άσχημα και τον 
ανάγκασαν να φύγει – ή, καθώς λένε οι επισκοπικοί κατάλογοι, τον έδιωξαν. Το 
επεισόδιο αυτό στη ζάκυνθο έγινε αιτία να μην επιστρέψει ο Κουτούβαλης στην 
Κεφαλονιά. 

Μετά τα γεγονότα της ζακύνθου, ο Κοσμάς επέστρεψε στην Κεφαλονιά, όπου 
έμεινε μερικές μέρες ακόμη και στις 13 Ιουλίου 1777 έφυγε για την Κέρκυρα. 

Έμεινε, επομένως στην Κεφαλονιά περίπου ένα μήνα, από 13 Ιουνίου έως και 
11 ή 12 Ιουλίου 177748. 

Το διάστημα της παραμονής του στο νησί ήταν αρκετά μεγάλο και η επίδρασή 
του στην κοινωνία του νησιού σημαντικότατη. για αυτό και το αποτύπωμα της 
παρουσίας και της δράσης του στην Κεφαλονιά παραμένει ολοζώντανο στη ζώσα 
μνήμη των κατοίκων της. 

48. Βλ. Αλισανδράτου, «ο Κοσμάς κ.λπ.», ό.π., σσ.30-33.
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Εικόνα 1: Άγιος Βλάσιος, Δεματορά Παλικής.

Εικόνα 2: Κολυμβήθρα στον Άγιο Βλάσιο στα Δεματορά Παλικής. 
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Εικόνα 3: Άγιος Δημήτριος, Καλάτα Παλικής

Εικόνα 4: η πηγή Κέρια, στα Καλάτα Παλικής.
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Εικόνα 5: η εικόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην πηγή Κέρια,  
 στα Καλάτα Παλικής.
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Εικόνα 6 (πηγή φωτογραφίας: Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Οι δρόμοι του Πατροκοσμά 
στη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, Εκδόσεις «Σ. Σταμούλη» 2007)

Εικόνα 7 (πηγή φωτογραφίας: Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Οι δρόμοι του Πατροκοσμά 
στη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, Εκδόσεις «Σ. Σταμούλη» 2007)
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Εικόνα 8 (πηγή φωτογραφίας: Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Οι δρόμοι του Πατροκοσμά 
στη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, Εκδόσεις «Σ. Σταμούλη» 2007)

Εικόνα 9: Προσκυνητάρι στον τόπο που κήρυξε ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Μονή 
Αγριλίων, Σάμη Κεφαλονιάς (πηγή φωτογραφίας: kefaloniamas.gr) 
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Εικόνα 10 (πηγή φωτογραφίας: Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Οι δρόμοι του Πατροκο-
σμά στη σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, Εκδόσεις «Σ. Σταμούλη» 2007)
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Εικόνα 11, ο ναός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στη Μονή Αγριλίων ( 
πηγή φωτογραφίας: kefaloniamas.gr)

Εικόνα 12: το προσκυνητάρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στη Πεσσάδα Λιβαθούς 
(πηγή φωτογραφίας: Μαρία Αλ. Μαμασούλα, Οι δρόμοι του Πατροκοσμά στη 

σκλαβωμένη Ρωμιοσύνη, Εκδόσεις «Σ. Σταμούλη» 2007)
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Εικόνα 13: ο Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου- Ευαγγελίστριας στα Φαρακλάτα Κεφαλονιάς

Εικόνα 14: η κόγχη στον νότιο τοίχο της εκκλησίας  
του Αγίου Δημητρίου- Ευαγγελίστριας



Το ΑΠοΤύΠωΜΑ ΤΗς ΕΠΙςΚΕΨΗς Τού ΚοςΜΑ Τού ΑΙΤωλού ςΤΗν ΚΕΦΑλονΙΑ 185

Εικόνα 15: το εσωτερικό της κόγχης 
με το Σταυρό και την εικόνα του Αγίου 

Κοσμά του Αιτωλού

Εικόνα 17: εορτασμός της μνήμης του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Εύγερο τον 
Αύγουστο του 2016. (Πηγή φωτογραφίας: inkefalonia.gr)

Εικόνα 16: η εικόνα του Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού στο εκκλησάκι της οικογένειας 

Παπαναστασάτου στην Εύγερο (Πηγή 
φωτογραφίας: inkefalonia.gr)
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Εικόνα 18: Δημητρία Τουμασάτου και Θεοδώρα Ζαφειράτου στην ελιά  
που κατά την παράδοση δίδαξε ο Κοσμάς ο Αιτωλός επισκεπτόμενος την Άσσο.

Εικόνα 19: η ελιά κάτω από την οποία σύμφωνα με την παράδοση  
δίδαξε ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Άσσο. 
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Εικόνα 20: ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας 
Αναστάσιος προσεύχεται στην ελιά που κατά την παράδοση δίδαξε 
ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Άσσο κατά την επίσκεψή του στον τόπο 

καταγωγής του το 2017 (Πηγή φωτογραφίας: http://efimeridakefalonia.gr).

Εικόνα 21: ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού  
στην Άσσο τον Αύγουστο του 2019. Η εκκλησία της Παναγίας,  

κεντρική εκκλησία του χωριού.
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Εικόνα 22: το εσωτερικό της εκκλησίας της Παναγίας στην Άσσο κατά τον εορτασμό 
της μνήμης του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην Άσσο τον Αύγουστο του 2019

Εικόνα 23: η εικόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην εκκλησία της Παναγίας 
στην Άσσο κατά τον εορτασμό της μνήμης του τον Αύγουστο του 2019
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Εικόνα 24: ο Σταυρό του Κοσμά του Αιτωλού στην εκκλησία της Παναγίας  
στην Άσσο κατά τον εορτασμό της μνήμης του τον Αύγουστο του 2019

Εικόνα 25: από τη λιτανεία της εικόνας και του Σταυρού του Αγίου Κοσμά  
του Αιτωλού στην Άσσο, τον Αύγουστο του 2019
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Εικόνα 26: από τη λιτανεία της εικόνας και του Σταυρού του Αγίου Κοσμά  
του Αιτωλού στην Άσσο, τον Αύγουστο του 2019 στην ελιά κάτω από την οποία 

δίδαξε κατά παράδοση ο Άγιος. 

Εικόνα 27: το μέρος που κατά την παράδοση δίδαξε  
ο Κοσμάς ο Αιτωλός στην Άσσο.
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Εικόνα 28: το φυλλάδιο του Γεράσιμου 
Ηλία Κοκκόλη

Εικόνα 29: το φυλλάδιο του Γεράσιμου 
Ηλία Κοκκόλη

Εικόνα 30: από την βαρκαρόλα στην Άσσο, Αύγουστος 2019. (πηγή φωτογρφίας: 
https://www.kefaloniapress.gr/2019/08/24/i-magiki-varkarola-tis-assoy/)
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Εικόνα 32: από την βαρκαρόλα στην Άσσο, Αύγουστος 2019. (πηγή φωτογρφίας: 
https://www.kefaloniapress.gr/2019/08/24/i-magiki-varkarola-tis-assoy/)

Εικόνα 31: από την βαρκαρόλα στην Άσσο, Αύγουστος 2019. (πηγή φωτογρφίας: 
https://www.kefaloniapress.gr/2019/08/24/i-magiki-varkarola-tis-assoy/)
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Εικόνα 33: Πανοραμική άποψη της ανακαινισμένης Ι. Μ. του Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού στο Κολικόντασι της Αλβανίας από τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης 
Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο (πηγή φωτογραφίας: Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Αργυρός, 

«Ιστορικά στοιχεία από το εν Βενετία Κρατικό Αρχείο για τον Άγιο Κοσμά  
τον Αιτωλό», στο Βελλά Επιστημονική Επετηρίδα, Τομ. Έβδομος,  

Τεύχ. Α´ Εις Μνήμην Αθανασίου Παλιούρα, Βελλά Ιωαννίνων 2013-1015)





ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019



ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α'

ΑννΑ ΚΑρΑΜΑνΙδού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής 
και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής ςχολής του Α.Π.Θ.: «Ο Πατροκοσμάς και 
το όραμα της χριστιανικής Ρωμιοσύνης»

ςωΤΗρΙος δΕςΠοΤΗς, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεο-
λογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α.: «Ο Πατροκοσμάς 
ο Αιτωλός και οι Εβραίοι»

ΚωνςΤΑνΤΙνος ΠΑΠΑδοΠούλος, Επίκουρος Καθηγητής (αφυπ.) του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α.: 
«Του αγίου Κοσμά του Αιτωλού ο “σωβινισμός” και οι χρησμοί»

ΒΑςΙλΙΚΗ ςΤΑΘοΚωςΤΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας της 
Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α.: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ετερόθρησκοι και ετε-
ρόδοξοι στην Ελλάδα»

ΚωνςΤΑνΤΙνος ΜΠΕλΕζος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογί-
ας της Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α.: «Αφορισμοί και Ορθόδοξα Συγχωροχάρ-
τια: Τί λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός περί αυτών;»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β'

ΜΗΤροΠολΙΤΗς γορΤύνος ΚΑΙ ΜΕγΑλοΠολΕως ΙΕρΕΜΙΑς: «Ο Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός περί της Θεοτόκου»

δρ. ΑΘΗνΑ ΚονΤΑλΗ: «Η περί εσχάτων διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού»

ΠΑνΑγΙωΤΗς ςΚΑλΤςΗς, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.: «Η μυστηριακή ζωή κατά τον Άγιο Κοσμά τον 
Αιτωλό»

ΑΠοςΤολος νΙΚολΑΐδΗς, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και 
Θρησκειολογίας και Κοσμήτωρ της Θεολογικής ςχολής του Ε.Κ.Π.Α.: «Αναβαθμοί 
της αγάπης στις Διδαχές του Κοσμά του Αιτωλού»



Ο ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΡωΜΙΟΣΥΝΗΣ

Ἄννα Καραμανίδου,
Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής  

και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη τοῦ ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ στό ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο πραγματοποιήθηκε 192 χρόνια ἀπό τό μαρτύριό 
του στίς 24 Αὐγούστου 1779, μέ τήν –ὑπ’ ἀρθιμ. 260/20-4-1961– Πατριαρχική καί 
ςυνοδική Πράξη τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἐπί Ἀθη-
ναγόρου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, νέας ρώμης καί οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου, μέ πρωτοβουλία τοῦ τότε Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας 
Ἱεροθέου, ἀπό τήν μητροπολιτική περιφέρεια τοῦ ὁποίου καταγόταν ὁ Ἅγιος, δη-
λαδή ἀπό τό χωριό Μέγα δένδρο.

γνωρίζουμε ὅμως ὅτι στή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας ἀπό αὐτήν τήν ἡμέρα τοῦ μαρτυρικοῦ του τέλους μέ ἀπαγχονισμό σέ ἕνα 
δένδρο ἔξω ἀπό τό χωριό Κολικόντασι, κοντά στό Μπεράτι (Βεράτιον), δίπλα 
στόν ποταμό Ἀψό, ἦταν ἅγιος ἱερομάρτυρας. Αὐτή ἡ πίστη τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ 
ἐκφράσθηκε ἄμεσα καί διαχρονικά μέ ναούς πού ἀφιερώθηκαν στό ὄνομά του, 
μέ λαϊκές τοιχογραφίες καί φορητές εἰκόνες μέ θέμα τό μαρτύριό του καί τόν ἴδιο 
εὐλογοῦντα ἤ κηρύττοντας, πού βρίσκονται σέ ναούς καί μοναστήρια κυρίως τῶν 
περιοχῶν, ὅπου ἕδρασε, ἀλλά καί μέ ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί ἀσματικές ἀκο-
λουθίες, ὅπως τοῦ ςαπφειρίου χριστοδουλίδου1, τοῦ Θωμᾶ Πασχίδη2 καί τοῦ γε-
ρασίμου Μικραγιαννανίτου3, πού συντέθηκαν πρός τιμήν του.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γνωστότερος στούς πιστούς καί ὡς Πατροκοσμᾶς, 
ἀποτελεῖ ἐξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων, ἡ 
ὁποία ἔχει γίνει θέμα ἑκατοντάδων ἐπιστημονικῶν μελετῶν καί πολύ περισσό-

1. Ἀκολουθία καί βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ἱερομάρτυρος καί ἰσαποστόλου 
Ψαλλομένη κατά τήν κδ΄ Αὐγούστου. Ποίημα ςαπφειρίου χριστοδουλίδου», ἐκδ. χ. Ποταμιανοῦ, ἐν 
Κεφαλληνίᾳ 1894. (Ἄλλες ἐκδόσεις τῆς ἀκολουθίας: Βενετία 1814, Κεφαλληνίᾳ 1850, Πάτραι 1878)

2. Ἀκολουθία καί βίος τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ ἐν Ἀλβανίᾳ 
μαρτυρήσαντος ἐν ἔτει 1779 κατά μῆνα Αὔγουστον. ςυντεθεῖσα χάριν εὐλαβείας ὑπό Θωμᾶ Ἀ. 
Πασχίδου, Βουκουρέστι 1860.

3. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (Φιλοθεΐτου). 
Ποίημα γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1971. (Ἄλλες ἐκδόσεις τῆς 
ἀκολουθίας: Ἀθῆναι 1966, Θεσσαλονίκη 1992).
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τερων ὁμιλιῶν, κατά τή διάρκεια συνεδρίων ἀλλά καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων 
ἀνά τήν Ἑλλάδα στίς ἐπετείους τῆς ἑορτῆς του4, ὅπως καί σέ περιστάσεις, ὅπως 
ἡ παροῦσα, τῆς συμπληρώσεως 240 χρόνων ἀπό τό μαρτύριό του. Μόλις τό 1974 
ὁ Κώστας ςαρδελής στό βιβλίο του Ἀναλυτική βιβλιογραφία Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
(1765-1973)5 κατέγραψε ἑκατοντάδες ἐπιστημονικές μελέτες -945 γιά τήν ἀκρί-
βεια-. Ἔκτοτε ὁ ἐμπλουτισμός τῆς ἔρευνας γιά τό πρόσωπό του καί τή δράση του 
ὑπῆρξε τεράστιος6. Ἡ ἐμβέλεια αὐτή «ἀνάγκασε» τόν Ἰησουΐτη καθηγητή Gerhard 
Podskalsky νά τόν συμπεριλάβει στό ἐπιστημονικό του ἔργο Ἡ Ἑλληνική Θεολογία 
ἐπί Τουρκοκρατίας (1453-1821), ὡς μοναδική ἐξαίρεση, ἀφοῦ τό ἔργο τοῦ Πατρο-
κοσμᾶ δέν ἀνήκει καθαρά στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης7. Προφανῶς καθίσταται ἀνα-
γκαῖα ἡ σύνταξη μίας νέας ἀναλυτικῆς βιβλιογραφίας περί τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ μέ τήν προσθήκη καί τήν ἀξιολόγηση ὅλων τῶν ὑπαρχουσῶν μελετῶν8.

4. ςυνοπτικά γιά τίς ἐκδηλώσεις τοῦ ἔτους 2014 πρός τιμή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «300 
χρόνια ἀπό τή γέννησή του», βλ. ς. ςαμαρᾶ, Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στά σχολικά ἐγχειρίδια 
τῆς ἱστορίας τῶν νεοτέρων χρόνων, [Μεταπτυχιακή Ἐργασία], Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 71-82, 
ὅπου καί νεότερη βιβλιογραφία.

5. Βλ. Κ. ςαρδελῆς, Ἀναλυτική βιβλιογραφία Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1765-1973), ἐκδ. 
Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, Ἀθήνα 1974.

6. Ἐνδεικτικά βλ. γ. Παπανικολάου, «200 χρόνια αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις καί ἐπανεκδόσεις γιά τόν 
ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό 1814-2014», Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί διαφύλαξη 
τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος. Νεομάρτυρες, ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός - Ἐπαναστατικά κινήματα, [Ἱερά 
ςύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Εἰδική ςυνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητος], ἐκδ. 
Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα 2015, σελ. 261-277.

7. G. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνική Θεολογία στή σφαῖρα ἐπιρροῆς τῶν Δυτικῶν δογμάτων μετά 
τή Μεταρρύθμιση, μεταφ. γ. δ. Μεταλληνός, ἐκδ. Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 
2005, σελ. 427-428 καί ὑποσ. 60. 

8. Θεωροῦμε ἀναγκαῖο νά σημειώσουμε ἐπιλεκτικῶς κάποιες μελέτες, οἱ ὁποῖες ἐμπεριέχουν 
καί ἀξιόλογες βιβλιογραφικές ἀναφορές: Α. Καντιώτης, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714-1779), Ἀθῆναι 
1977. Ι. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 1979. P. 
Vallianos, “S. Kosmas Aitolos”, Greek Orthodox Theological Review 25, 2 (1980) 172-186. N. 
Vaporis, “Father Kosmas and the Gospel of Love”, Greek Orthodox Theological Review 25, 2 
(1980) 163-171. C. Cavarnos, “St. Kosmas Aitolos on God”, Greek Orthodox Tehological Review 
25, 2 (1980) 187-194. Ἄ. ξανθοπούλου - Κυριακοῦ, Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί οἱ Βενετοί (1777-
1779). Τά τελευταῖα χρόνια τῆς δράσης του καί τό πρόβλημα τῶν Διδαχῶν, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 1984. Π. Πάσχος, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1985. Μωϋσῆς Ἁγιορείτης, 
Οἱ ἅγιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 487-492. Μ. Τρίτος, Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, - Ὁ φωτιστής τοῦ Γένους - ὁ προφήτης, ἐκδ. Ἀποστολική διακονία, Ἀθήνα 22009. γ. 
Μεταλληνός, «Ἡ διαλεκτική τῶν ταυτοτήτων τοῦ Πατροκοσμᾶ καί τοῦ Ἴωνα δραγούμη», στό 
Μαρτυρίες γιά θέματα πνευματικά καί κοινωνικά, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2010, 
σελ. 97-110. Βλ. τίς εἰσηγήσεις στά ὑπό ἔκδοση Πρακτικά Ἐπιστημονικά Συμπόσια: Ὀρθοδοξία 
καί Οἰκουμένη Α΄, Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί οἱ θεολογικές ἀρχές τοῦ ἔργου του μία ἐπέτειος 
1714-2014, (Ἱερά Βασιλική καί Πατριαρχική Μονή Βλατάδων, Πατριαρχικό Ἵδρυμα Πατερικῶν 
Μελετῶν, Θεολογική ςχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 14/11/2014-15/11/2014), Θ. γιάγκου, «Ὁ 
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Ἡ ἀναφορά στό ὅραμα τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τή χριστιανική ρωμιοσύνη χρήζει 
ἀρχικῶς κάποιων διευκρινήσεων.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, πέραν τῆς διασωθείσης ἀλληλογραφίας του9, δέν ἔγραψε 
καμμία μελέτη. Ἐπικοινωνοῦσε μέ τό λαό πιό ἄμεσα μέ τόν κηρυκτικό του λό-
γο10 καί μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς του. Ἡ μελέτη τοῦ περιεχομένου τῶν διδαχῶν 
του, ὅπως τίς διέσωσαν οἱ αὐτήκοοι μαθητές του καί οἱ μετέπειτα ἀντιγραφεῖς 
χειρογράφων11, ἐγείρει ζητήματα χρονολογικά, ἰδεολογικά, ἀξιοπιστίας, τά ὁποῖα 
κατά κόρον ἔχουν διερευνηθεῖ καί ἐξακολουθοῦν νά διερευνῶνται ἀπό ἀξιόλογους 
ἐρευνητές. οἱ διδαχές πάντως παραμένουν ὡς κύρια πηγή ἄντλησης στοιχείων 
γιά τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τοῦ Πατροκοσμᾶ. ς’ αὐτές ὅμως πρέπει νά 
προστεθεῖ ἡ καταγραφή τῆς συνολικῆς καί διαχρονικῆς ἀντίδρασης τοῦ λαοῦ στά 
κηρύγματά του. Ἀκριβῶς διότι τό πλῆθος πού τόν ἀκολουθοῦσε, τόν ἄκουγε, δέν 
τόν διάβαζε, καί ἀπομνημόνευε περισσότερο τούς λόγους ἐκείνους πού ἐπηρέαζαν 
ἄμεσα τήν καθημερινή του ζωή, ἀλλά καί τίς προσδοκίες τους ὡς ὑποδουλωμένου 
στούς Τούρκους γένους. Ἡ ἀπήχηση τοῦ ἔργου του στόν Ἑλληνισμό εἶναι πολ-
λαπλή καί δέν περιορίζεται μόνο στίς διδαχές του, ἀλλά καί στά «δέκα σχολεῖα 
ἑλληνικά» καί «διακόσια διά κοινά γράμματα», ὅπως ἔγραψε ὁ ἴδιος στίς 2 Μαρτίου 
1779 στήν ἐπιστολή του πρός τόν ἀδελφό του χρύσανθο12 καί μέ τά ὁποῖα προ-
σπαθοῦσε νά ἐγείρει τήν ἐθνική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων. Ἀριθμοί ἐνδεικτικοί πού 
ἴσως αὐξήθηκαν μέχρι τόν ἐπισυμβάντα λίγο ἀργότερα μαρτυρικό του θάνατο. 
Πέραν αὐτῶν ἡ ἐπίδραση τῶν κηρυγμάτων του καταφαίνεται καί στά «ὑπέρ τάς πε-

Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μεταξύ νόμου καί χάριτος» - Κ. χρήστου, «Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-
λός, ἀντιπροσωπευτική μορφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ 18ου αἰῶνος» - ς. Πασχαλίδης, «1779: Ἡ 
ἀποστολική μαρτυρία τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πρίν ἀπό τό μαρτύριο», Β. Καλλιακμάνης, 
«Ἄνθρωπος καί Κοινωνία στίς διδαχές τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ». Ε. Πριγκιπάκης, Ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὁ Μεγάλος Διδάσκαλος καί Φωτιστής τοῦ Γένους, Πάτρα 20142. Ἐπίσης βλ. 
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ντακοσίας χιλάδας σταυρούδια» πού μοίρασε «εἰς τόν κοινόν λαόν»13, σύμφωνα μέ 
τή μαρτυρία τοῦ συγχρόνου του ἁγίου νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος ἦταν 
καί αὐτήκοος μάρτυρας ὁμιλιῶν του14. Ἡ ἐμπειρία τῶν πιστῶν χριστιανῶν γιά τόν 
Ἐθναπόστολο Κοσμᾶ καταγράφτηκε ποικιλοτρόπως γιά ὅσα ἄκουσαν, εἶδαν μέ τά 
μάτια τους καί ψηλάφησαν μέ τά ἴδια τους χέρια15. Ὁ Πατροκοσμᾶς μετέδωσε στό 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ χριστοῦ πέραν τῶν ἀρχῶν τῆς ὀρθοδόξου χριστιανι-
κῆς διδασκαλίας πέραν τῶν ἀρχῶν τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς καθημερινῆς ζωῆς 
καί ἕνα ὅραμα πού ἀφοροῦσε τό Ἑλληνοθρόδοξο Ἔθνος, τή ρωμιοσύνη. Ἦταν τό 
ὅραμα τῆς ἐθνεγερσίας. Ἦταν τό ὅραμα τῆς ἐλευθερίας ἀπό τήν μακραίωνη ὀθω-
μανική ὑποδούλωση.

Ἕνα ὅραμα πού δέν ἦταν ὄνειρο, οὔτε μία προσωπική ἤ συλλογική ἐπιθυμία 
ἀποκατάστασης τοῦ δικαίου. Τό ὅραμα ἐνέχει καί μία διάσταση προφητική. Πη-
γάζει ἀπό ἕνα ἁγιοπνευματικό χάρισμα, αὐτό τῆς προφητείας ὁ ἅγιος Κοσμᾶς δέν 
ὑπῆρξε μόνον ὁ μεγάλος θρησκευτικός, ἐθνικός καί κοινωνικός ἀναμορφωτής, 
ὅπως ὅλοι τόν ἀναγνωρίζουν, ἀλλά ἦταν καί ἕνας μεγάλος μετά χριστόν προφή-
της. οἱ διασωθείσες κυρίως στίς τοπικές παραδόσεις τῶν ἀκροατῶν του προφη-
τεῖες ἐντυπωσιάζουν μέ τό πλῆθος, τήν ποικιλία καί τήν ἀκριβολογία τους, καθώς 
οἱ περισσότερες ἐπιβεβαιώθηκαν ἤδη16.

Ὁ ἀσκητικός βίος καί ἡ ἁγιορείτικη παράδοση πού κουβαλοῦσε στούς ὤμους 
του διά βίου ὁ Πατροκοσμᾶς εἶχαν ἐπιφέρει Θείᾳ χάριτι τήν κάθαρση τοῦ νοῦ του, 
οὕτως ὥστε νά ἀποβεῖ δεκτικό σκεῦος τοῦ θείου φωτισμοῦ. Τό Πανάγιον Πνεῦμα 
ἀπεκάλυπτε στόν ἅγιο ὡς παρόντα, γεγονότα τοῦ μέλλοντος, προκειμένου νά 
διαφωτίζει τό λαό τοῦ Θεοῦ καί νά τοῦ ἐνισχύει τήν ἐλπίδα, φωτίζοντας τίς ψυχές 
πού βασανίζονταν μέσα στό σκοτάδι τῆς σκλαβιᾶς καί τῆς ἀπελπισίας. Ἔτσι ἀνα-
δεικνύεται φωτιστής τοῦ γένους μέ πλήρη συναίσθηση αὐτῆς τῆς θείας δωρεάς καί 
τῆς ἀποστολῆς πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός. ςτή μνημονευθεῖσα ἐπιστολή του πρός 
τόν ἀδελφό του χρύσανθο, σχολάρχη στή νάξο, σημειώνει ὅτι στή ζωή του γίνο-
νται «πολλά καί ἀπίστευτα εἰς τούς πολλούς καί μήτε ἐγώ δύναμαι νά καταλάβω» 

13. νικόδημος Ἁγιορείτης, Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι Μαρτύρια τῶν νεοφανῶν Μαρτύρων. Τῶν 
μετά τήν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς, καί τόπους μαρτυρησάντων, 
συναχθέντα ἐκ διαφόρων Συγγραφέων, καί μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθέντα καί συν Θεῷ 
νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντα, διά συνδρομῆς φιλοχρίστων, και φιλομαρτύρων Χριστιανῶν, τῶν ἐν 
τῇ Εὐρώπῃ πραγματευομένων. Εἰς κοινήν τῶν Ὀρθοδόξων ὠφέλειαν, ἐκδ. Παρά νικολάῳ γλυκεῖ 
τῷ ἐξ Ἰωαννίων, Ἐν ἐτίησιν αψ θ΄ (1799), Φωτοαναστατική ἔκδοση Ἁγιορειτική Ἑστία, [Ἀθωνικά 
Ἀνάλεκτα 3], Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 232-233.

14. Βλ. νικόδημος Ἁγιορείτης, Νέον Μαρτυρολόγιον, ὅπ. π., σελ. 230.
15. Πρβλ. Α΄ Ἰω. 1,1.
16. Μ. Τρίτος, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Φωτιστής τοῦ Γένους, ὁ Προφήτης, ὅπ. π.. Μ. Τρίτος, 

Ἐκπληρωμένες Προφητεῖες Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐκδ. Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ἅγιον 
Ὄρος 20142.
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καί διαπιστώνει ὅτι ὅλα πραγματοποιοῦνται «τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος καί τόν 
λόγον μου βεβαιοῦντος διά τινων ἐπακολουθησάντων σημείων»17.

Ὁ Πατροκοσμᾶς εἶναι ὁ Βλέπων, εἶναι ὁ Ὁραματιστής, εἶναι ὁ Προφήτης τοῦ 
γένους. οἱ προφητεῖες του εἶναι πολλές καί ἀναφέρονται εἴτε στήν ἀπελευθέρωση 
τοῦ δούλου γένους, εἴτε στό ἀπώτερο μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας μέ τίς καταστρο-
φές ἀλλά καί μέ τά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα18. Ὁ προφητικός του λόγος ἐνίσχυε 
ἰδιαιτέρως τή διδασκαλία του ὅταν ἀναφερόταν σέ ἐσχατολογικά θέματα, ὅπως 
τό τέλος τοῦ κόσμου καί ὁ ἐν δόξῃ ἐρχομός τοῦ χριστοῦ κατά τή μέλλουσα κρίση.

Ὅπως καί οἱ διδαχές, ἔτσι καί οἱ Προφητεῖες, δέν γράφτηκαν ἀπό τόν ἴδιο, 
ἀλλά ἀπό τούς συνοδούς καί παρόντες μαθητές του, οἱ ὁποῖοι τίς κατέγραφαν εἴτε 
ἀπό μνήμης, εἴτε μέ δική του ὑπαγόρευση. Ὁ εὐρύς πολλαπλασιασμός τους φανε-
ρώνει τόσο τό ἐνδιαφέρον τῶν πιστῶν, ὅσο καί τήν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη πού 
εἶχαν ὅλοι πρός τόν θεόπνευστο λόγο του. Εἶναι σίγουρο μάλιστα ὅτι οἱ διδαχές 
διαβάζονταν στίς ἐκκλησίες μπροστά στό ὀρθόδοξο ποίμνιο ἀπό ἐκπροσώπους 
του, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἱστορικές πηγές τῶν Βενετῶν19 πού παρακολουθοῦσαν 
τίς δράσεις του20.

γιά τούς σκλαβωμένους ἕλληνες οἱ Προφητεῖες τοῦ Αἰτωλοῦ ἦταν τό ἀγαπη-
μένο τους ἀνάγνωσμα καί ἄκουσμα. Μέ αὐτές μιλοῦσε πιό ἄμεσα στήν ψυχή τοῦ 
λαοῦ, θάρρος, πίστη καί τήν ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς ἀνάστασης. Ἔτσι ὁ λαός περνοῦ-
σε ἀπό τήν ἀδράνεια στήν ἐνεργοποίηση. διότι τό «ποθούμενον» δέν θά ἐρχόταν 
διά μαγείας. Ἔπρεπε νά προετοιμασθεῖ. Μέ ποιο τρόπο; Μέ τήν καλλιέργεια τῆς 
ὀρθόδοξης καί ἑλληνικῆς συνείδησης, μέ τή συνειδητοποίηση τῆς ρωμαίϊκης ταυ-
τότητας σέ ἀντίθεση ὄχι μόνον πρός τόν ὀθωμανό κατακτητή, ἀλλά καί πρός τόν 
ἀλλόδοξο δυτικό μισσιονάριο τοῦ Παπισμοῦ καί τῆς δύσης.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς δέν δίστασε νά κατονομάσει τόν Πάπα (τόν Παπικό θεσμό) ὡς 
αἴτιο συμφορῶν τοῦ κόσμου καί νά ἀποκαλύψει ὅτι «ὁ Θεός ἤφερε τόν Τοῦρκον» 
καί ὑπέταξε σ’ αὐτούς τό γένος, διότι ἡ ὑποταγή στά «ἄλλα ρηγάτα» (δυτικά παπι-
κά βασίλεια), «μᾶς βλάπτουν εἰς τήν πίστιν»21. δηλαδή τόνιζε ὡς μέγιστο κίνδυνο 

17. Α. Καντιώτης, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅπ.π., σελ. 317-318.
18. γιά τίς προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, βλ. Εὐθυμία Μοναχή (Ἰουλία γκελτῆ), 

Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν ἱστορία, ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, 
Ἀθῆναι 2004.

19. Α. ξανθοπούλου - Κυριακοῦ, Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί οἱ Βενετοί (1777-1779). Τα τελευ-
ταῖα χρόνια τῆς δράσης του καί τό πρόβλημα τῶν Διδαχῶν, ὅπ. π., σελ. 59. Μ. Τρίτος, Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός ὁ Φωτιστής τοῦ Γένους, ὁ Προφήτης, ὅπ. π., σελ. 61.

20. γιά τήν Βενετική στάση ἔναντι τοῦ Κοσμᾶ, βλ. Ἄρτεμη ξανθοπούλου - Κυριακοῦ, Ὁ Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός καί οἱ Βενετοί (1777-1779). Τα τελευταῖα χρόνια τῆς δράσης του καί τό πρόβλημα 
τῶν Διδαχῶν, ὅπ. π., σελ. 43-55. Ἐπίσης βλ. Ι. Μενοῦνος, Ὁ κατάσκοπος Marco γιά τόν Κοσμᾶ 
τόν Αἰτωλό, ὅπ. π.. 

21. Ι. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ὅπ. π., σελ. 270.
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γιά τήν Ὀρθοδοξία τήν διαστροφή τῆς ἀληθινῆς πίστεως. Καί τήν ὀρθόδοξη πίστη 
τήν ἱεραρχοῦσε πάνω ἀπ’ ὅλα.

Μέσα στό ὅραμά του ὁ Πατροκοσμᾶς γιά τη ρωμιοσύνη διέβλεπε τήν ἀνα-
γκαιότητα ἀνάπτυξης τῆς παιδείας. χαρακτήριζε ὡς ἁμαρτία νά μένουν «τά παιδιά 
ἀγράμματα καί τυφλά». «Καλύτερα», ἔλεγε, «νά μένουν φτωχά καί γραμματισμένα, 
παρά πλούσια κι ἀγράμματα». Τά ἀγράμματα παιδιά τά χαρακτήριζε ὡς «γουρου-
νόπουλα» ἀδιάφορων γιά τή μόρφωσή του γονέων. Ἡ σημασία τῶν γραμμάτων πι-
στοποιεῖται ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία μας, διότι «ἡ πίστις μας δέν ἐστερεώθη ἀπό 
ἀμαθεῖς ἁγίους, ἀλλά ἀπό σοφούς καί πεπαιδευμένους». διότι ἐκεῖ μαθαίνουν τά 
παιδιά τό κατά δύναμιν «τί εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι, ἀρχάγ-
γελοι, τί εἶναι δαίμονες, τί εἶναι Παράδεισος, τί εἶναι κόλαση, τί εἶναι ἁμαρτία, ἀρε-
τή … τί εἶναι Ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βάπτισμά, τί εἶναι ἅγιον Εὐχέλαιον, ὁ Τίμιος 
Γάμος, τί εἶναι ψυχή, τί εἶναι κορμί, τά πάντα ἀπό τό σχολεῖον τά μανθάνομεν, διατί 
χωρίς τό σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος … Τό σχολεῖον ποτίζει τήν ψυχήν, τό 
σχολεῖον ἀνοίγει τές ἐκκλησίες, τό σχολεῖον ἀνοίγει τά μοναστήρια»22.

Μέ τό ὅραμα τῆς παιδείας συνδέεται ἄρρηκτα καί τό θέμα τῆς γλώσσας. Ὁ 
Πατροκοσμᾶς εἶχε νά ἀντιμετωπίσει σέ πολλούς ἠπειρώτικους κυρίως τόπους τήν 
ἐξάπλωση πού εἶχαν τά ἀρβανίτικα. Ὁ ἴδιος κατεῖχε ὑψηλή παιδεία. Ἔπρεπε ὅμως 
νά γίνει κατανοητός καί ἀποδεκτός ἀπό τούς χριστιανούς ἀκροατές του στήν ἁπλή 
καί ἀνεπιτήδευτη δημοτική γλώσσα. χρησιμοποίησε λοιπόν τόν γλωσσικό κώδικα 
τῆς ἐποχῆς του καί τόν συνταίριαξε ἁρμονικά μέ τή γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου καί 
τῆς θείας λατρείας, δημιουργῶντας μία γέφυρα μετάβασης στά εὐαγγελικά μηνύ-
ματα. ςκοπός του ἦταν νά ὠφελήσει τό ταλαιπωρημένο ποίμνιο τοῦ χριστοῦ. γι’ 
αὐτό κήρυττε μέ τρόπο φυσικό καί ἀβίαστο, χρησιμοποιῶντας ἀφειδῶς εἰκόνες καί 
παραδείγματα, κατά τό ὑπόδειγμα τῶν παραβολῶν τοῦ Κυρίου. δίπλα σέ λαϊκές 
ἐκφράσεις παρέθετε αὐτοῦσια ἁγιογραφικά χωρία καί λατρευτικές ἐκφράσεις, γιά 
νά παιδαγωγήσει «ἐν Χριστῷ». Ἡ ἐπιμονή του στήν καλλιέργεια τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας, τόσο στό χῶρο τοῦ σχολείου, ὅσο καί στά σπίτια τῶν χριστιανῶν, στο-
χεύει στό νά ἀποκτηθεῖ ἐκεῖνο τό ἐργαλεῖο, μέσω τοῦ ὁποίου σώζεται ἀνά τούς 
αἰώνες ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός. «Ὅποιος χριστιανός, ἄνδρας ἤ γυναῖκα, ὑπό-
σχεται μέσα εἰς τό σπίτι του νά μήν κουβεντιάζουν ἀρβανίτικα, ἄς σηκωθῆ ἀπάνου 
νά μοῦ τό εἰπῆ καί ἐγώ νά πάρω ὅλα του τά ἁμαρτήματα εἰς τόν λαιμόν μου ἀπό τόν 
καιρόν ὁποῦ ἐγεννήθη ἕως τώρα καί νά βάλω καί ὅλους τούς χριστιανούς νά τόν 
συγχωρέσουνε καί νά λάβη μίαν συγχώρεσιν, ὁπού ἄν ἔδινε χιλιάδες πουγγία, δέν 
τήν ἐματάβρισκε»23. ςυγκλονιστική τόσο ἡ μαρτυρία, ὅσο καί ἡ κοινοτική προέ-
κταση στήν ὁποία προσβλέπει ὁ Ἅγιος, καθώς τό προσωπικό ἤ οἰκογενειακό θέμα 

22. Ι. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ὅπ. π., σελ. 142.
23. Ι. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ὅπ. π., σελ. 207-208.
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τό ἀνάγει στό κοινοτικό πλαίσιο, καθώς ἡ ἑλληνική γλωσσολαλιά τους ἀφορά 
ὅλους.

Ὁ πόνος τοῦ Πατροκοσμᾶ ἦταν γιά τήν παιδεία τοῦ γένους, διότι μόνον μέσῳ 
αὐτῆς ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θά ἔφερνε τό «ποθούμενον», τό ὁποῖο δέν περιορίζεται 
μόνο σέ μία ἐθνική ἀπελευθέρωση, ἀλλά κυρίως σέ μία «ἐν Χριστῷ» πνευματική 
ἀναγέννηση. Ὁ προφήτης τοῦ γένους προεῖδε καί τά ἐμπόδια αὐτῆς τῆς πορείας 
στήν ὀρθοδόξως ἄχρωμη καί ἄοσμη παιδεία τῶν σχολαστικῶν δυτικοτραφῶν καί 
λογοκρατῶν δασκάλων, στήν ἀδιαφορία καί τήν ἐφάμαρτη ζωή τῶν γονέων, στήν 
ἀναξιότητα ὅσων κληρικῶν παραμελοῦν τήν ὑψίστη ἀποστολή τους.

Ἄς ἀκούσουμε πῶς στό ὅραμά του ὁ Πατροκοσμᾶς περιγράφει τόν ἄξιο ποιμέ-
να, στόν ὁποῖο ὁ χριστός ἐμπιστεύθηκε τό ἀγαπημένο του ποίμνιο:

«Λέγω μόνον διά ἐσένα, παιδί μου, ὁπού μέλλεις νά γένης παπᾶς, πρέπει 
πρῶτον νά εἶσαι καθαρός, ὡσάν τόν ἄγγελον, νά μάθης γράμματα ἑλληνικά 
νά ἐξεύρης νά ἐξηγᾶς τό Εὐαγγέλιον καί τήν Ἁγίαν Γραφήν καί νά γίνεσαι 
δεκαοκτώ χρονῶν ἀναγνώστης, εἴκοσι ὑποδιάκονος, εἰκοσιπέντε διάκονος. 
Καί ὅταν γένης τριάντα χρονῶν, ἀνίσως καί σέ παρακαλέσουν οἱ κοσμικοί καί 
ὁ δεσπότης, τότε νά γένης παπᾶς χωρίς νά δώσης ἕνα παρᾶ. Καί νά ἔχης ἕνα 
κελλίον κοντά εἰς τήν ἐκκλησίαν νά φυλάγης, καθώς ὁ μπακάλης φυλάγει τό 
ἀργαστήρι του, ὅ,τι ὥρα σέ ζητήσουν οἱ κοσμικοί νά σέ εὑρίσκουν. Ὁ πιστικός 
περιτριγυρίζει τά πρόβατά του, ὁμοίως καί ἐσύ ὁ παπᾶς ἔχεις χρέος νά πειρ-
τριγυρίζεις τά σπίτια τῶν χριστιανῶν ἡμέρα καί νύκτα, ὄχι νά τρώγης καί νά 
πίνης καί νά παίρνης τά πράγματά τους, ἀλλά νά στοχασθής ποῖος ἄνδρας 
εἶναι μαλωμένος μέ τήν γυναῖκα του, ποῖος πατέρας μέ τό παιδί του, ποῖος 
ἀδελφός μέ τόν ἀδελφόν του, ποῖος γείτονας μέ τόν γείτονα νά τούς βάνης 
εἰσέ ἀγάπην, αὐτό εἶναι τό χρέος τοῦ παπᾶ, καί νά βάνης τήν ζωήν σου καί 
τό κεφάλι σου διά τούς χριστιανούς. Καί ὅταν λειτουργᾶς καί τελειώνης τό 
Εὐαγγέλιον νά τό κλῆς καί νά τό βάνης εἰς τήν ἀγκαλιά σου νά τό ἐξηγᾶς εἰς 
τούς χριστιανούς τί παραγγέλλει ὁ Χριστός νά κάνουν καί νά στοσχαθῆς πώς 
οἱ φοῦντες ὁπού εἶναι εἰς τό ἐπιτραχήλι καί ἔχεις εἰς τόν λαιμόν σου κρεμα-
σμένο, δέν εἶναι φοῦντες, ἀλλά εἶναι οἱ ψυχές τῶν χριστιανῶν καί μία ψυχή 
νά χαθῆ ἀπό αὐτές ἔχει ὁ Θεός νά τήν ζητήση ἀπό τόν λαιμόν σου ἐν ἡμέρα 
Κρίσεως. Καί νά στοχάζεσαι τό φελόνι ὁπού φορεῖς καί δέν ἔχει μανίκες τί 
φανερώνει; Φανερώνει πώς ὁ παπᾶς δέν πρέπει νά ἔχη χέρια νά ἀνακατώ-
νεται εἰς τά κοσμικά πράγματα, ἀλλά νά ἔχη πάντοτε τόν νοῦν του εἰς τόν 
οὐρανόν. Καί ὅταν μαζώνης τό φελόνι σου καί γίνεται ὡσάν δύο πτέρυγας, τί 
φανερώνει; Φανερώνει πώς, ἀνίσως καί κάνεις καλά, ὡσάν ἄγγελος ἔχεις νά 
ἀπετάξης νά πηγαίνης εἰς τόν Παράδεισον. Καί καθώς πλένεις τό ὑποκάμισόν 
σου καί τοῦ βγάνεις τήν λέραν καί ὕστερα τό φορεῖς, ὁμοίως καί ὅταν θέλης, 
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νά λειτουργήσης, ἄν δέν κλαύσης πρῶτον νά πλύνης καί νά καθαρίσης τήν 
ψυχήν σου μέ τά δάκρυα, νά μήν ἀποτολμήσης νά κοινωνήσης τά Ἄχραντα 
Μυστήρια. Ἄν τό κάνης αὐτό, ἄληθινά εἶσαι ἀνώτερος ἀπό τούς ἀγγέλους καί 
δέν εἶμαι ἄξιος μήτε τά ποδάρια νά σκύψω νά σοῦ φιλήσω. Εἰδέ πάλιν καί εἶ-
σαι ἀνάξιος, ἀγράμματος, ἀπαίδευτος, μεμολυσμένος μέ ἁμαρτίες ὡσάν ἐμένα 
καί πηγαίνεις καί δώνεις γρόσια καί φλωρία καί βάνεις μεσίτας καί ἀγοράζεις 
τό πετραχήλι, δέν ἀγοράζεις τό πετραχήλι, παπᾶ μου, ἀλλά τήν Κόλασιν καί 
καίεσαι πάντοτε. Καί ὅταν πιάνη ὁ παπᾶς καί λέγη τό Εὐαγγέλιον καί λέγη 
τόσα ψεύματα καί τόσες βλασφημίες, ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον τόν παπᾶ, κα-
λύτερα ἦτο νά στέκη ἀπό μακαριά νά κλαίη διά τίς ἁμαρτίες του, διά νά τόν 
εὐσπλαγχνισθῆ ὁ Θεός νά τον βάλη χωρίς ἐπιτραχήλι εἰς τόν Παράδεισον, 
παρά νά τόν βάλη μέ τό πετραχήλι εἰς τήν Κόλασιν νά καίεται πάντοτε»24.

ςτό ὅραμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ γιά τίς ρωμαίϊκες τοπικές κοινωνίες μεγάλη ση-
μασία ἀποδίδεται στήν ἀρμονική σχέση τῶν κοσμικῶν προεστῶν μέ ὅλα τά μέλη 
τῆς κοινότητας. οἱ προεστοί ὀφείλουν νά τούς ἀγαποῦν ὅλοι σάν παιδιά τους καί 
νά διαμοιράζουν τίς ὀφειλές τῶν φόρων «κατά τήν δύναμιν τοῦ κάθε ἑνός» χωρίς 
προσωποληψίες, διότι μέ τίς ἀδικίες βάζουν φωτιά στόν ἑαυτό τους καί καίγονται. 
Ὅμως καί ὁ ἁπλός λαός ὀφείλει νά ἀγαπᾶ καί νά τιμᾶ τούς προεστούς του καί νά 
παρακαλεῖ τόν Θεό γιά τήν ψυχή τους καί γιά τή ζωή τους. διότι σέ κάθε κίνδυνο 
ὡς πρῶτοι ὑπεύθυνοι καλοῦνται οἱ προύχοντες νά δώσουν λόγο γιά λογαριασμό 
ὅλης τῆς κοινότητας.

Μεγάλη σημασία ἀποδίδει ὁ Ἅγιος στίς σωστές συζυγικές σχέσεις σέ κάθε χρι-
στιανική οἰκογένεια. ςέ μία ἀνδροκρατούμενη πλήρως ἐποχή ἡ πρώτη του συμ-
βουλή εἶναι: «Οἱ ἄνδρες ὅσον ἠμπορεῖτε νά ἔχετε τήν ἀγάπην μέ τές γυναῖκες σας. 
Δέν βλέπετε πόσους πειρασμούς ἔχουν οἱ εὐλογημένες μέ τά παιδιά τους, μέ τό σπίτι, 
μέ τό ἕνα, μέ τό ἄλλο;»25.

Παρακινεῖ στήν ἀμοιβαῖα παρηγοριά καί ὑπομονή ἰδιαιτέρως ὅταν συμβαί-
νουν ἄσχημα περιστατικά μέ δύστροπες συμπεριφορές εἴτε τοῦ ἄνδρα, εἴτε τῆς 
γυναῖκας, προσβλέποντας στήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ.

οἱ συμβουλές του πρός τά παιδιά ἀρχικά ἀπαιτοῦν τιμή «πρός τόν πατέρα καί 
τήν μητέρα, ζῶντας καί ἀποθαμένους» μέ την παρατήρηση ὅτι ἡ ὑπακοή γίνεται 
μόνο «εἰς τό καλό καί ὄχι εἰς τό κακόν». δηλαδή, «ἔτυχε ὁ πατέρας σου καί ἀρνήθη 
τόν Χριστόν καί ἐπῆγε μέ τόν Διάβολον, σέ παρακινεῖ καί ἐσένα νά ἀρνηθῆς τόν 

24. Π. Πάσχος, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅπ. π., σελ. 164-166. Ι. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
Διδαχές (καί Βιογραφία), ὅπ. π., σελ. 279-281. 

25. Ι. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ὅπ. π., σελ. 282. 
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Χριστόν; Ὄχι, θά τοῦ πεῖς»26. Πάνω ἀπ’ ὅλα παραμένει ἡ πίστη καί ἡ προσήλωση 
στόν ἀληθινό Θεό.

Ἀς ἐπανέλθουμε στό σημεῖο αὐτό στό κεφάλαιο τῶν ἐπαληθευμένων προφη-
τειῶν τοῦ Πατροκοσμᾶ, οἱ ὁποῖες καί ἐπισφράγιζαν στό πνευματικό αἰσθητήριο 
τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τό Θεόσδοτο χάρισμά καί τό ὅραμά του27. Θά 
περιορισθοῦμε στήν πρώτη θεματική ἑνότητα πού ἀφορᾶ τίς προφητεῖες, οἱ ὁποῖες 
σχετίζονται μέ τήν ἐθνική ἀπελευθέρωση τῆς ὑπόδουλης ρωμιοσύνης28.

Τό «ποθούμενο», ἡ ἀπελευθέρωση γιά τίς περιοχές τῆς Ἠπείρου δέν ἦρθε τό 
1821, ἀλλά μέ τόν Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο τό 1912. γιά τή χρονιά αὐτή ἀξιοση-
μείωτη εἶναι ἡ προφητεία ὅτι «τό ποθούμενον θά ἔρθη ὅταν θαρθοῦν δύο πασχαλιές 
μαζί», ἡ ὁποία λέχθηκε στό Βασιλικό Πωγωνίου τῆς Ἠπείρου. Πράγματι τό 1912 
συνέπεσαν ἡ γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τοῦ Πάσχα (σύμφωνα μέ τό παλαιό 
ἡμερολόγιο). ςτό ἴδιο χωριό ὁ Ἅγιος ὑπέδειξε δύο δενδρύλλια καί προσδιόρισε ὅτι 
«τό ποθούμενον θά ἔρθη, ὅταν σμίξουν αὐτά», πρᾶγμα πού κατά τήν τοπική παρά-
δοση συνέβη τό ἴδιο ἔτος 1912. Μάλιστα ὁ κοινός τους κορμός σώζεται ἀκόμη καί 
δίπλα ἔχει κτισθεῖ ναός πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ. ςτή χειμάρα τῆς Βορείου 
Ἠπείρου ἡ προφητεία προσδιόρισε ὅτι «τό ποθούμενον θά τό δοῦν στήν τρίτη γενεά 
τά ἐγγόνια σας», γεγονός τό ὁποῖος ἐπίσης χρονολογικά ἐπαληθεύεται, ἄν ὑπολο-
γίσουμε στά 25 χρόνια τή διάρκεια κάθε ἐρχόμενης νέας γενεᾶς.

Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι καί ἡ προφητεία του πού λέχθηκε στήν ἐνετοκρατούμενη 
Κεφαλλονιά, ὅτι «Θάρθουν οἱ κόκκινοι σκοῦφοι κι ὕστερα οἱ Ἄγγλοι ἐπί 54 χρόνια, 
καί κατόπιν θά γίνη Ρωμαίϊκο»29. Πράγματι τούς Ἐνετούς διαδέχθηκαν πρῶτοι οἱ 
γάλλοι, μέ τούς χαρακτηριστικούς κόκκινους σκούφους τῆς ναπολεόντιας ἐποχῆς, 
κατόπιν οἱ Ἄγγλοι γιά 54 χρόνια, γιά νά παραδοθοῦν τά Ἑπτάνησα στήν Ἑλλάδα 
τό 1864. Παρέμεινε γενικά διάχυτη σέ πολλά μέρη τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλ-
λάδας ὁ προφητικός λόγος τοῦ Πατροκοσμᾶ, ὅτι «αὐτό μία μέρα θά γίνη Ρωμαίϊκο 
καί καλότυχος ὅποιος ζήση σέ κεῖνο τό βασίλειο».

Ἡ ἐν συνόλῳ θεώρηση τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου τῶν σκλάβων στά τραγικά χρόνια τῆς 
Τουρκοκρατίας καί ἡ μέχρι τοῦ μαρτυρίου διακονία γιά τό ποίμνιο τοῦ Κυρίου, τόν 
ἀναδεικνύουν ὡς ἕνα νέο «σκεῦος ἐκλογῆς» τοῦ Θεοῦ στό σχέδιο τῆς θείας οἰκο-

26. Ι. Μενοῦνος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ὅπ. π., σελ. 282.
27. Μ. Τρίτος, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Φωτιστής τοῦ Γένους, ὁ Προφήτης, ὅπ. π., σελ. 65-78. Μ. 

Τρίτος, Ἐκπληρωμένες Προφητεῖες Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅπ. π.
28. Τίς προφητεῖες γιά τό «Ποθούμενο» καί γιά τήν ἐπαλήθευση μερικῶν ἐξ αὐτῶν βλ. Εὐθυμία 

Μοναχή ( Ἰουλία γκελτῆ), Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν ἱστορία, ὅπ. π., σελ. 
23-25, 34-111.

29. Εὐθυμία Μοναχή ( Ἰουλία γκελτῆ), Οἱ προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν 
ἱστορία, ὅπ. π., σελ. 102-107.
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νομίας γιά τήν Ἐκκλησία τῆς ρωμιοσύνης. Ὁ ὁραματισμός του μεταλαμπαδεύθη-
κε σέ χιλιάδες πιστούς καί καρποφόρησε «καρπόν ἑκατονταπλασίονα» μέ ὁρατό 
μέν ἀποτέλεσμα τήν παλιγγενεσία τοῦ  Ἔθνους, μυστικό δέ καρπό τήν πνευματι-
κή ἀναγέννηση καί τή σωτηρία ἀναρίθμητων ψυχῶν. Τίς οἶδεν, πόσες ὀρθόδοξες 
χριστιανικές κοινότητες οἰκοδομήθηκαν πάνω στά θεμέλια τῆς ἁγιοπατερικῆς 
παραδόσεως, ὅπως τήν δίδαξε ὁ Πατροκοσμᾶς; Τίς οἶδεν, πόσες ὀρθόδοξες χρι-
στιανικές οἰκογένειες ξαναβρῆκαν τόν δρόμο τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης; Τίς οἶδεν, 
πόσες ψυχές χριστιανῶν ὀρθοδόξων ἀδελφοποιήθηκαν ἐν χριστῷ, φωτίσθηκαν 
καί ἁγιάσθηκαν στά ἱερά νάματα τῆς ἑλληνορθόδοξης παραδόσεως;

Ἡ πολιτεία καί ἡ δράση τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέ ἀπόλυ-
τη συνέπεια μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ, ἀφήνει μία πολύτιμη διαχρονική 
παρακαταθήκη. Ὁ Ἅγιος ἤδη μέ το ἄγρυπνο καί φωτισμένο βλέμμα τῆς ψυχῆς 
του ἔβλεπε τόν ἐπερχόμενο νέο κόσμο τῆς ἀλλοτριωμένης χριστιανικῆς δύσης νά 
ἀπειλεῖ τόν κόσμο τῆς ρωμιοσύνης.

«Ἀπό τόν Χριστό μή χωρίζεσθε καί ἀπό τήν Ἐκκλησία» διακηρύττει ὑποδεικνύο-
ντας τήν ἀσφαλῆ ὁδό καί τήν κιβωτό τῆς σωτηρίας, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἡ ἐπέλαση τῆς ἀλλοτρίωσης ἤδη πραγματοποιήθηκε στήν σύγχρονη ἑλληνική 
πραγματικότητα καί ἡ ἀναγκαιότητα ὕπαρξης ἑστιῶν πνευματικῆς ἀφύπνισης καί 
ἀντίστασης εἶναι προφανέστατη. γι’ αὐτό οἱ λόγοι καί κυρίως ἡ ἴδια ἡ μορφή τοῦ 
Πατροκοσμᾶ παραμένουν ἐξαιρετικά ἐπίκαιροι καί στίς ἡμέρες μας, ὅπως ἐπιβε-
βαιώνει καί ἡ ὀργάνωση τοῦ παρόντος ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου. Ἀρκεῖ τά μηνύ-
ματά του νά διαχέονται δυναμικά στήν βιοτή τῶν ἀνθρώπων.



Ο ΠΑΤΡΟ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤωΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ1

Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής, 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγικά

οι διδαχές του πατροΚοσμά (πΚ) του Αιτωλού εκπλήσσουν τον αναγνώστη τους, 
καθώς, ενώ προτρέπουν σε πλήρη αναθεώρηση της κυριαρχικής στάσης του άν-
δρα απέναντι στο «έτερον ήμισυ» (το επονομαζόμενο και «ασθενές [σωματικά] 
σκεύος»), τη γυναίκα (και ιδίως τη στείρα, ακόμη και τη μοιχαλίδα), εντούτοις (σε 
πρώτη τουλάχιστον ανάγνωση) ασκούν πολεμική απέναντι στον Εβραίο «άλλο», 
ο οποίος εξισώνεται με τον διάβολο. Αντιθέτως δεν ασκούν την ίδια κριτική απέ-
ναντι στον Αγαρηνό, όπου αντιθέτως προτρέπεται υπακοή ή μάλλον αποτρέπεται 
η ένοπλη αντιπαράθεση2. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι ο πΚ, αφού ζήτησε την άδεια 
του οικουμενικού Πατριάρχη κυρ ςωφρονίου, κατόπιν λάμβανε τη συγκατάθεση 
των τοπικών Τούρκων αρχόντων για να πραγματοποιήσει τις επισκέψεις του στην 
Επαρχία. Η σύγκρουσή του με τους Εβραίους θα γίνει τελικά και μία από τις αιτίες 
του μαρτυρίου του. ςυνεπώς η παρούσα Εισήγηση με επίκεντρο την αντιουδαϊ-

1. Ι. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού διδαχές και Βιογραφία. Αθήνα: Ακρίτας 72004, 195 κε. 
νεότερη Βιβλιογραφία βλ. Π. ύφαντής, Η παρουσία της θρησκευτικής ετερότητας στις διδαχές 
του Κοσμά του Αιτωλού. Θεολογία 86 (2015), 75-94 για το θέμα μας ιδιαίτερη αναφορά στις σ. 87-
90). Εξ αφορμής τη συζήτησης που «άνοιξε» κριτική τοποθέτηση του ςτ. ζουμπουλάκη, με τίτλο: 
«ύπάρχει τελικά ή δεν υπάρχει αντισημιτισμός στην ορθόδοξη Εκκλησία;». Σύναξη 66 (Απρίλιος-
Ιούνιος 1998), 78-83. Βλ. στο ίδιο τεύχος το άρθρο του Θ. Παπαθανασίου, Ο Αντι-αντισημιτισμός 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Σύναξη 66 σελ. 83-91. [Πρβλ. του ιδίου, «διδάσκοντας γύπτους και 
τσελεπήδες περί περιτομής και αβατάρα», Σύναξη 98 (2006) 35-47]. π. Β. Καλλιακμάνη, «ύπάρχει 
αντισημιτισμός και εθνοφυλετισμός στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού;», στου ιδίου, 
Θεολογικά Ρεύματα στην Τουρκοκρατία. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 2009 417-434). Πρβλ. επίσης 
Θ. ρηγινιώτη, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και οι συκοφαντίες περί αντισημιτισμού

http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/patrokosmas_evraioi_2.htm. Του ιδίου, 
Πατροκοσμάς και Εβραίοι http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/patrokosmas_
evraioi_1.htm. Κριτική στον πΚ. ασκεί ο χ.Ε. Μαραβέλιας, Κοσμάς ο Αιτωλός - Μ’ όποιον 
δάσκαλο (του γένους) καθίσεις... The Athens Review of Books 51 (2014), ad loc. 

2. Αυτή στάση του μάλιστα από κάποιους παρεξηγείται, αφού δεν λαμβάνουν υπόψη τους 
ότι στην χριστιανική Παράδοση αλλά και σε γνήσια αλλαγή σελίδας της Ιστορίας το ζητούμενο 
είναι καταρχήν και καραρχάς η Ανάσταση και όχι η Επανάσταση. Πρβλ. Ανωνύμου, Κοσμάς ο 
Αιτωλός - ο «άγιος» ανθέλληνας και φιλότουρκος σκοταδιστής καλόγερος. www.pare-dose.
net/2945?print=pdf. 
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κή στάση3 τού πΚ θίγει μάλλον το πλέον αμφισβητούμενο σημείο της δράσης 
του ισαποστόλου4. Εν προκειμένω θα εξετάσουμε την παρουσία και τη δράση των 
Εβραίων στην Ελλάδα τον 18ο αι., την πολεμική εναντίον τους σε όλη αυτήν την 
περίοδο, ώστε να κατανοήσουμε την υπό εξέταση στάση του πΚ. 

Α. Η Παρουσία των Εβραίων στην Ελλάδα επί Τουρκοκρατίας5

Τη β́  χιλιετία συνέβησαν γεγονότα, τα οποία ήταν καθοριστικά για την παρουσία 
των Εβραίων στη γηραιά Ήπειρο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα με επίκεντρο τη Θεσ-
σαλονίκη, που χαρακτηρίστηκε από εκείνους ως «δεύτερη ςιών»: 

(Α) 14ος αι. [1348 - 1353]: Όταν ο «Μαύρος Θάνατος» (= η πνευμονική και 
η βουβωνική πανὠλη), εισαχθείς από την Άπω Ανατολή στην Ευρώπη μέσω 
των ψύλλων των αρουραίων, κυριολεκτικά θέρισε το 1/3 του πληθυσμού 
της (25 εκατ. ψυχές), για τη μόλυνση των πηγαδιών ενοχοποιήθηκαν οι 
Εβραίοι, παρότι και αυτοί θρηνούσαν πολυάριθμα θύματα. οι επονομαζόμε-

3. χρησιμοποιούμε τη φράση «αντι-ιουδαϊκό» και όχι «αντισημιτικό», διότι η τελευταία 
(φράση) υποδηλώνει μια εκδοχή φυλετικής θεωρίας, άγνωστης μέχρι τον 19ο αι. Η παρατήρηση 
ανήκει στον N.T. Wright, Απόστολος Παύλος: η Ζωή και το Έργο. Μτφρ ς. δεσπότη σε συνεργασία 
με Ι. γρηγοράκη. Αθήνα: ουρανός 2019, 393.

4. Αντίστοιχα αμφισβήτηση είναι η στάση του σε τούτον τον κόσμο, στο σώμα και στη βρωμερή 
κοιλιά που γέννησε (86). Π. ύφαντής, Η παρουσία της θρησκευτικής ετερότητας στις διδαχές 
του Κοσμά του Αιτωλου. Θεολογία 86 (2015), 86.

5. Η Βιβλιογραφία για το θέμα είναι αρκετά πλούσια: Κ. Τσικνάκης, η εβραϊκή παρουσία 
στον ελλαδικό χώρο (4ος -19ος αιώνας), Αθήνα, 2008. Σπ. Μαρκέτος, Έθνος χωρίς Εβραίους: 
απόψεις της ιστοριογραφικής κατασκευής του ελληνισμού, Σύγχρονα Θέματα 52 - 53 (Ιούλιος 
- δεκέμβριος 1994), 52-69. Ρ. Μπενβενίστε, για την Ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας, στο Π. 
Κιτρομηλίδης, Τρ. ςκλαβενίτης (επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-
2002, τ. Β΄ (Αθήνα, 2004), σ. 315-328. B. Pierron, Εβραίοι και Χριστιανοί στη νεότερη Ελλάδα. 
Ιστορία των διακοινοτικών σχέσεων από το 1821 ως το 1945. Αθήνα 2004. Χρ. Χατζηιωσήφ, 
Πάσχα στην Αλεξάνδρεια: λαϊκές προλήψεις και διακοινοτικές διαμάχες στην Αίγυπτο στα 
τέλη του 19ου αιώνα. Τα Ιστορικά 12-13 (1990), 121-148. M. Mazower, Θεσσαλονίκη, Πόλη των 
Φαντασμάτων: Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι,1430-1950. Αθήνα: Αλεξάνδρεια2006. K.E. 
Fleming, Ιστορία των Ελλήνων Εβραίων. Αθήνα: οδυσσέας 2009. γ. Μαργαρίτης, Ελληνικός 
αντισημιτισμός: μια περιήγηση, 1821, 1891, 1931, στο γ. Μαργαρίτης Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. 
Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων της Ελλάδας (Αθήνα, 2005), 27-47. Edgar Morin, 
Ο νεωτερικός Κόσμος και το Εβραϊκό Ζήτημα. Αθήνα 2007. Το μεγαλύτερο μέρος της ελήφθη από 
το Π. χρονάκης Από Εβραίοι της Ελλάδας σε Έλληνες Εβραίοι: οι Εβραίοι στο ελληνικό έθνος-
κράτος, 1821-1960 (βλ. στον οικείο τόπο του https://www.academia.edu/). Πολύ ενδιαφέρουσες 
και οι Εισηγήσεις της Μ. Καβάλας με θέμα Ολοκαύτωμα και Ιστορική Μνήμη https://opencourses.
auth.gr/modules/video/?course=OCRS204 
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νοι και ως «Ασκενάζι» (< Ασγκούζα = ςκύθες) δεν κατέφυγαν μόνον στην 
Πολωνία και τη λιθουανία, αλλά και στον ευρωπαϊκό νότο (π.χ. Αγκόνα, 
Κωνσταντινούπολη). Ας σημειωθούν δύο τινά: (1) 600 χρόνια μετά, πριν 
καν την ανάδειξη του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία τη δεκαετία του 
1930, οι ίδιες περιοχές που επέδειξαν μίσος τότε απέναντι στους Εβραίους6, 
εκδήλωσαν εξαπλάσια τάση αντισημιτισμού (από τον μέσο όρο). Αντιθέτως 
ελάχιστα ποσοστά αντισημιτισμού εκδηλώθηκαν στις χώρες της χανσεα-
τικής λίγκας (πρβλ. την ιστορία της Άννας Φρανκ), οι οποίες ήταν «ανοι-
κτές» στις θαλάσσιες επικοινωνίες. (2) «ο Μαύρος Θάνατος», ο οποίος 
μετέβαλε σε καθημερινότητα την Κόλαση της Θείας Κωμωδίας του δάντη 
(1308-1322), τελικά δεν είχε αρνητικές συνέπειες μόνον για τους Εβραίους, 
αλλά και για τον χριστιανισμό της δύσης και τη στάση απέναντι στη ρω-
μαιοκαθολική Εκκλησία και την Ηθική της, «προετοιμάζοντας» μαζί με την 
ανακάλυψη της τυπογραφίας τη Μεταρρύθμιση7.

(Β) 15ος αι. [1492]: ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλλα της Ισπανίας, οι «Καθο-
λικοί Μονάρχες» εξορίζουν όσους Εβραίους της Ισπανίας δεν «βαπτίστη-
καν» εντός τετραμήνου χριστιανοί (διάταγμα της Αλάμπρας8). Η Ισαβέλλα 
είναι εκείνη που καθιέρωσε την Ιερά Εξέταση και ταυτόχρονα το ίδιο έτος 
χρηματοδότησε το ταξίδι του Κολόμβου στον νέο Κόσμο. ο συγκεκριμέ-
νος διωγμός αποδόθηκε και στο γεγονός ότι οι Εβραίοι είχαν συμμαχήσει 
επί αιώνες με τους Άραβες στο νότο της Ιβηρικής χερσονήσου. ο ςουλτά-
νος Βαγιαζήτ ο Β΄ τους υποδέχθηκε με ανοιχτές τις αγκάλες, εφόσον έτσι 
αναζωογονούνταν ο πληθυσμός με ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επι-
πέδου, ιατρούς και επιχειρηματίες (τομείς στους οποίους οι Τούρκοι δεν 
είχαν επιδόσεις), αλλά και άριστους γνώστες της χρήσης της πυρίτιδας 
(«πολύτιμης» εναντίον όσων τους εξοστράκισαν)! ονομάζονταν ςεφαρα-
δίτες (< εβραϊκή λέξη Sepharad = Ισπανία) και είχαν την αυτοσυνειδησία ότι 
ανήκουν στη φυλή του Ιούδα9. Πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη και τα γιάννε-

6. οι πληροφορίες λήφθηκαν από την Εισήγηση του Αριστείδη χατζή, Τα Οικονομικά 
της ανθρώπινης Συμπεριφοράς (Άτομο, Κοινωνία, Θεσμοί). https://www.blod.gr/lectures/ta-
oikonomika-tis-anthropinis-symperiforas-atomo-koinonia-thesmoi-5i-omilia/ ςύμφωνα με τον 
ίδιο, όσες χώρες «ανοίχτηκαν στο Εμπόριο, μείωσαν τα ποσοστά αντισημιτισμού.

7. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που παρέχονται ανώνυμα όμως στο https://wol.
jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/102000088. 

8. ο ίδιος ο Ιεροεξεταστής Torquemada, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο διάταγμα, 
προερχόταν από οικογένεια μεταστραφέντων Ιουδαίων, που ονομάζονταν Marrano, όρος που 
μέχρι σήμερα δηλώνει τον κρυπτο-Εβραίο!

9. γ. Παμπούκη, Στην Τροχιά του Ενός Θεού. Αθήνα: Ελληνικό λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο 1999, 570-572. ςε αυτό το έργο μπορεί ο αναγνώστης συνοπτικά να λάβει γνώση των 
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να με την παρουσία τους έζησαν περιόδους ακμής10. Εν προκειμένω πρέπει 
να τονιστεί ότι η συνύπαρξη των ρωμανιωτών Εβραίων και των Ισπανοε-
βραίων στις ελληνικές πόλεις δεν ήταν πάντα μεταξύ τους αγαστή, καθώς 
ενίοτε χαρακτηριζόταν από ανταγωνισμό και οξύτητα11. ςε κάθε περίπτωση 
οι Εβραίοι «κυριάρχησαν» στον τομέα του Εμπορίου κατεξοχήν με την γα-
ληνοτάτη Βενετία, ενώ επιτυγχάνουν να καθιερώσουν το παζάρι την ημέρα 
Κυριακή, αμέσως μετά τις αργίες της Παρασκευής και του ςαββάτου και 
πριν τη νηστεία της δευτέρας. Η κυριαρχία στο εμπόριο οφείλεται στην 
μεγάλη εμπειρία που είχαν συλλέξει σε αυτόν τον τομέα, καθώς επί αιώνες 
αποτελούσαν τον αποκλειστικό (σχεδόν) κρίκο μεταξύ χριστιανικής δύσης 
και ισλαμικής Ανατολής12. 

(Γ) 17ος αι.: οι Εβραίοι σε εξεγέρσεις εναντίον των οθωμανών συμμάχη-
σαν με τους Κατακτητές, όπως ήδη στην Ισπανία είχαν συνεργαστεί με τους 
Άραβες: η Ήπειρος υπήρξε εστία εξεγέρσεων καθ’ όλη την περίοδο της τουρ-
κοκρατίας. Μία όμως εξ αυτών επηρέασε ριζικά τη ζωή και την καθημερι-
νότητα των γιαννιωτών. Απόηχος της ισχυρής επαναστατικής κίνησης που 
ξέσπασε στα 1600 στη Θεσσαλία, η αναταραχή που εκδηλώθηκε μια δεκαετία 
αργότερα στην Ήπειρο (1611) παρέσυρε την κατάσταση και στην περιοχή 
των Ιωαννίνων. Πρωταγωνιστής ήταν ο μητροπολίτης Λαρίσης και Τρίκκης 
Διονύσιος ο Φιλόσοφος13 – ο επονομαζόμενος και Σκυλόσοφος. Την αιφνί-
δια εισβολή των μισο-οπλισμένων χωρικών στα Ιωάννινα κατάφεραν να την 
ανακόψουν οι Τούρκοι, ενώ τον επικεφαλής της Διονύσιο τον σκότωσαν με 
φρικτό τρόπο. Ακολούθησαν διώξεις στο χριστιανικό στοιχείο της περιοχής, 

Πογκρόμ, που έγιναν σε ευρωπαϊκές πόλεις πριν το συγκεκριμένο ολοκαύτωμα. Το μοτίβο είναι 
το ίδιο:επειδή απαγορευόταν ο έντοκος δανεισμός στους χριστιανούς, αντλούνταν κεφάλαια 
από Εβραίους, με τόκους υπέρογκους, και κατόπιν για να απαλλαγούν από το χρέος, οι δανειστές 
«δαιμονοποιούνται». οι κατηγορίες καταγράφονται στο Η. ςαμπετάι, Αντι-Ιουδαϊκοί Θρύλοι και 
ςυκοφαντίες, Χρονικά [Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος] 40 (2017) 3-15.

10. Αθ. Μούλια, η Εβραϊκή Παρουσία στην Πάτρα από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα. 
Αθήνα: Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος 2015. Σημειωτέον ότι στην Πάτρα έδρασαν 
(α) ο Αμπουλάφια, ο ιδρυτής της Καμπαλά τον 13ο αι. και (β) ο ψευδομεσσίας Σαπαθάης, ο 
αρχιγέννητος, μονογενής Υιός του Θεού, Μεσσίας και Σωτήρ του Ισραήλ τον 17ο αι. (σ. 50). Τελικά 
οι οπαδοί εξισλαμίσθηκαν και έμειναν γνωστοί με το όνομα Ντονμέδες, συνώνυμο του «ανάξιου 
εμπιστοσύνης». 

11. Μούλια, η Εβραϊκή Παρουσία στην Πάτρα, 29-30.
12. Britta Konz, Judenverfolgung im Mittelalter und früher Neuzeit. https://www.

bibelwissenschaft.de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/wirelex/
sachwort/anzeigen/details/judenverfolgung-im-mittelalter-und-frueher-neuzeit/ch/
a8d93f0642cca179feb1db8741cea1ee/

13. ο τονισμός των εκφράσεων δικός μου.
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βίαιοι εξισλαμισμοί και εκτοπισμοί. Στα γεγονότα αυτά οι Εβραίοι τάχθη-
καν με το μέρος των Τούρκων, ενώ φέρονται ότι κατέδιδαν χριστιανούς οι 
οποίοι ακολούθως συλλαμβάνονταν και βασανίζονταν από τις τουρκικές 
αρχές. Οι χριστιανοί των Ιωαννίνων έχασαν όλα τα προνόμια που είχαν ως 
τότε και εκδιώχτηκαν από το κάστρο. Αντίθετα, οι εβραίοι ούτε πειράχτηκαν 
ούτε μετακινήθηκαν από το εσωτερικό της καστροπολιτείας14. Εν προκειμένω 
ας σημειώσουμε ότι η δράση του πΚ του Αιτωλού (1714 - 24 Αυγούστου 
1779), στην Ελλάδα πραγματοποιείται μετά τα ορλωφικά, κίνημα ανεξαρ-
τησίας που υποκινήθηκε από τους ρώσους εναντίον των οθωμανών κατά 
τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-74)15. Με το κίνημα αυτό, 
οι υπόδουλοι συνειδητοποίησαν ότι το «ξανθό γένος» δεν είναι ο «μεσσίας» 
τους. δεν εξακρίβωσα ποιο ρόλο διαδραμάτισαν σε αυτό (το Κίνημα) οι 
Εβραίοι, ώστε να συμπεράνω εάν αυτό συνέβαλε στην αντιιουδαϊκή πολε-
μική του πΚ. Τελικά, όμως, και στην επανάσταση του 1821 θα ταχθούν με το 
μέρος των οθωμανών.16 ςτο διασυρμό του σκηνώματος του αγ. γρηγορίου 
του Ε´ (14.06.1821) πρωταγωνίστησαν ςεφαραδίτες Εβραίοι, οι οποίοι μάλ-
λον βρίσκονταν στο στόχαστρο και των ομοεθνών τους για τις δοσοληψίες 
τους με τον ςουλτάνο17. ςε κάθε περίπτωση, ένεκα των ανωτέρω, οι Εβραίοι 
θα γίνουν αντικείμενο σφαγών από τους εξεγερμένους (όπως στην Τριπο-

14. χρ. ζαμπακόλας, η ιστορική Παρουσία των Γιαννιωτών Εβραίων μέσα από την εμπορική 
τους δραστηριότητα. Ιωάννινα-Βενετία, 16ος - 18ος αιώνας, Ιωάννινα: Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ 
γκανή 2013: Ένας αριθμός παραγόντων, εκτεινόμενων από την εσωτερική μετανάστευση ως 
τον ερχομό και την εγκατάσταση προσφύγων από τη Δύση, τονώνει αριθμητικά την κοινότητα 
των ρωμανιωτών των Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με μία σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων από πλευράς 
οθωμανικού και βενετικού κράτους. Εβραίοι που είχαν εκδιωχθεί από την Ισπανία, Πορτογαλία, 
Καλαβρία και Σικελία, Απουλία και Νάπολη καθώς και τη νότια Γαλλία (Προβηγκία) εγκαθίστανται 
σε όλη την οθωμανική επικράτεια και κυρίως στις πόλεις όπου υπάρχουν εβραϊκές κοινότητες.

15. Το 1774 υπογράφεται η ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η οποία και 
με μια ιδιαίτερη συμφωνία το 1783 θα δώσει στα ελληνικά πλοία υπό τουρκική σημαία δικαίωμα 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα ςτενά.

16. Μ. Μαργαρώνη, Αναπαραστάσεις για τους Εβραίους σε επιλεγμένα ιστοριογραφικά Κείμενα 
για τα πρώτα Χρόνια της ελληνικής επανάστασης (1821-1822). Θεσσαλονίκη 2015, passim. Βλ. 
επίσης και την αναφορά του δ. ςταθακόπουλου στους Εβραίους στο περιεκτικό άρθρο: Τι 
έγιναν οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα μετά το https://www.huffingtonpost.gr/entry/ti-eyinan-
oi-moesoelmanoi-sten-ellada-meta-to-1821_gr_5c937c98e4b0d952b22401e5

17. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%A
C%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF
%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84#cite_ref-23: μια ομάδα τριών Εβραίων 
αγόρασαν το πτώμα του, το περιέφεραν στους δρόμους και το έριξαν στον Κεράτιο κόλπο. Τα 
ονόματα των τριών αυτών Εβραίων ήταν Μουτάλ, Μπιταχί και λεβύ. Τη σκηνή της περιφοράς 
του σκηνώματος από τους τρεις Εβραίους έχει αποδώσει παραστατικά σε πίνακά του ο γερμανός 
ζωγράφος Πέτερ φον Ες.
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λιτσά και το Βραχώρι [σημ. Αγρίνιο])18, αν και σε κάποιες περιπτώσεις τους 
υπερασπίστηκαν οι ρωμιοί συμπολίτες τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι ενώ στην καθημερινότητα, κοινό τραπέζι μοιράζονταν οι μουσουλμάνοι 
μάλλον με τους χριστιανούς19 παρά με τους Εβραίους, στο επίσημο φόρουμ 
της Πολιτικής, Ιουδαϊσμός και «Ισμαηλίτες» συμπράττουν20. Πιθανόν αυτό 
δεν οφείλεται στο έθος του Ιουδαϊσμού να σέβεται την εκάστοτε εξουσία 
(είτε είναι «τσάρος» είτε «μπολσεβίκος»), αλλά στις πολλές ομοιότητες σε 
βασικές θρησκευτικές αρχές (αυστηρός μονοθεϊσμός, ανεικόνιστη λατρεία, 
κυρίαρχη θέση του ιερού βιβλίου κά)21.

18. ν. Ιωάννου, Η ςφαγή των Εβραίων στο Βραχώρι το 1821. https://www.babylonia.
gr/2017/07/06/sfagi-ton-evraion-sto-vrachori-1821/: Ήταν η εποχή όπου οι Αρβανίτες (ή αλλιώς 
Αλβανίτες -από το Αρβανός ή Αλβανός) έμποροι έμπαιναν δυναμικά στο εμπόριο των παζαριών 
που ως τότε ήταν ένας χώρος εβραϊκός. Οι Εβραίοι είχαν πατροπαράδοτα την αποκλειστικότητα 
στη διοργάνωση των παζαριών ως οι πρωτοπόροι έμποροι της περιοχής. […] Τα σχολεία του ο 
Κοσμάς τα έστηνε με χορηγίες Αρβανιτών εμπόρων και τα συντηρούσε πάλι με τον ίδιο τρόπο. 
[…] Ο Πασάς τον συνέλαβε και τον γλίτωσαν οι Αρβανίτες έμποροι πληρώνοντας μεγάλο ποσό 
ως λύτρα. Εάν όντως, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, οι Αρβανίτες, ήταν τόσο υποστηρικτές 
του πΚ., εκείνος δεν θα απαγόρευε την χρήση της γλώσσας τους στις οικογένειες των ακροατών 
του και δεν θα θεωρούνταν μέχρι σήμερα στην Αλβανία, «πράκτορας». Θα την επέτρεπε και 
ταυτόχρονα θα ευνοούσε και την εκμάθηση της ελληνικής ώστε να είναι κατανοητά τα ιερά 
βιβλία. Βλ. σχετικά ύφαντής, Η Θρησκευτική Ετερότητα, 86. Επίσης η άποψη ότι τον 18ο αι. οι 
Τούρκοι έχαιραν της ίδιας αποδοχής από την οθωμανική Αυτοκρατορία όπως τον 15ο αι. δεν 
επιβεβαιώνεται τουλάχιστον απόλυτα. Βλ. γ. Ταχόπουλος, Ἡ Θεσσαλονίκη, ὁ Μαζάουερ καὶ τὰ 
φαντάσματα τοῦ Ὀθωμανισμοῦ, Ἀθήνα 2012, 80. 

19. Πρβλ. ζαμπακόλας, η ιστορική Παρουσία των Γιαννιωτών Εβραίων, 14. Του ιδίου: Όψεις 
της καθημερινής ζωής στα Γιάννινα (17ος - 18ος αι.), ηπειρωτικό ημερολόγιο 35 (2016) 385-396.

20. δεν γνωρίζουμε εάν απηχεί την καθημερινότητα ή κάτι εξαιρετικό το δημοτικό τραγούδι 
που αναφέρεται στον έρωτα μιας Εβραιοπούλας με χριστιανό, και το πρόβλημα που προέκυψε, 
αλλά βρήκε λύση, ένεκα της οικονομικής δύναμης του εβραϊκού στοιχείου. Βλ. Μούλια, η Εβραϊκή 
Παρουσία στην Πάτρα, 42-43. Ας σημειωθεί ότι ομώνυμο τραγούδι (όπου μάλιστα κυριαρχούν οι 
μέρες του Σαββάτου και της Κυριακής) θεωρήθηκε ως το αρχαιότερο «ρεμπέτικο» (άσμα αστικού 
χώρου). Καταγράφηκε το 1850, αλλά προέρχεται ίσως και από τον 16ο αι. Απαντά σε πολλά μέρη 
της Ελλάδος και σε μια εκδοχή του η Εβραιοπούλα τελικά βαπτίζεται στην Αγιά Σοφιά. Βλ. “Η 
Εβραιοπούλα ”https://rembetiko.gr/t/%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B
9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1/9550. «Το γελεκάκι» όπως και το 
«Από ξένο τόπο» είναι άσματα που ακολουθούν μελωδίες εβραϊκών τραγουδιών. Άλλωστε οι 
ρωμανιώτες, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει στη ςυναγωγή τους την αρχιτεκτονική διάταξη της αρχαίας 
ςυγκλήτου, ψέλνουν ακολουθώντας τους «δρόμους» της Βυζαντινής Μουσικής. γενικότερα στην 
Ανατολή σε αντίθεση προς το «κιτρίνισμα» του Εβραίου, αυτός δεν διακρίνεται ενδυνατολογικά 
στις διάφορες απεικονίσεις παρά μόνο με «λεκτική επισήμανση». οι συγκεκριμένες πληροφορίες 
οφείλονται στον ςοφιολογιώτατο ραβίνο της ςυναγωγής των Αθηνών κ. γαβριήλ νεγρίν.

21. Πρβλ. γ .  γκν ί λκα ,  Χρισ τιαν ισμό ς  κ α ι  Ισλάμ.  Μια  Νέ α Πρ ο σέγ γ ισ η .  Μτφρ 
ς. δεσπότη σε συνεργασία με Ι. γρηγοράκη Αθήνα: Ψυχογιός 2009. Εκεί αποδεικνύεται νομίζω 
αρκούντως η προέλευση του Ισλάμ από τον Ιουδαιοχριστιανισμό.
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ςύμφωνα με το νέο Μαρτυρολόγιο22, το οποίο δεν συγγράφηκε πολύ αργό-
τερα από τους χρόνους που έζησε ο πΚ, ο ίδιος (ο πΚ) κατηγορήθηκε ως σπιού-
νος των Μοσχόβων23 και αυτό προκάλεσε την αλλαγή στάσης του απέναντι 
στους Εβραίους και την έκρηξη εναντίον τους. Ας μη λησμονούμε ότι ο εθνα-
πόστολος ζούσε και δρούσε σε εποχή έκρηξης Επαναστάσεων με παγκόσμια 
απήχηση (Αμερικανική 1776. γαλλική Επανάσταση των ρωμαίων και γαλατών 
εναντίον των Φράγκων 1789). (β) Παρόμοιες συκοφαντίες εκτοξεύτηκαν ήδη 
στις ρωμαϊκές αρχές ήδη από τον 1ο – 2ο αι. μ.X. γι΄ αυτό ήδη στο αρχαιότερο 
βιβλίο της Κ.δ., ο Παύλος ξεσπά εναντίον των ομοεθνών του (Ά  Θεσ. 2, 14-
1624. πρβλ. Πρ. 17, 5-925), ο Ιωάννης της Αποκάλυψης ονομάζει στην Επιστολή 
προς τη ςμύρνη, την ανθούσα εβραϊκή «παροικία» Συναγωγή του Σατανά, ο 
οποίος θα προκαλέσει θλίψη 10 ημερών (Αποκ. 2, 9), ενώ παρόμοια λειτουρ-
γούν οι Εβραίοι στην ίδια πόλη και στο Μαρτύριο Πολυκάρπου. Η Κρίση κορυ-
φώθηκε προς τα τέλη του 1ου αι. με την προσθήκη της Κατάρας στην εβραϊκή 
Προσευχή ςεμονέ Εσρέ (γνωστή ως Μπιρκάτ χα-Μινίμ)26. Αυτό βεβαίως δεν 

22. νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809), Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι Μαρτυρία των Νεοφανών 
Μαρτύρων. Αθήνα: Αστήρ 1993, 200-208, ςύμφωνα με το ν. ρηγινιώτη (ΠατροΚοσμάς και 
Εβραίοι ό.π.) η βιογραφία του αγίου, που περιλαμβάνεται στο Νέον Μαρτυρολόγιον, δεν είναι 
γραμμένη από τον επιμελητή του μαρτυρολογίου άγιο Νικόδημο ο Αγιορείτη, αλλά από το μαθητή 
και ακόλουθό του Σάπφειρο Χριστοδουλίδη, αυτόπτη και αυτήκοο μάρτυρα του βίου και των 
διδαχών του. Τυπώθηκε πρώτη φορά στη Βενετία το 1814.

23. Τις συνέπειες των ορλοφικών βίωσε και ο άγιος Μακάριος νοταράς, που αναγκάστηκε 
να εγκαταλείψει την Κόρινθο. για τη βιογραφία του αγίου Βλ. υποσ. 26.

24. Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ 
τῶν Ἰουδαίων, τῶν (α) καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας καὶ (β) ἡμᾶς 
ἐκδιωξάντων καὶ (γ) Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων καὶ (δ) πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, (ε) κωλυόντων ἡμᾶς 
τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. Ἔφθασεν δὲ 
ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς τέλος!

25. χ. Ατματζίδης, Yπάρχει Αντισημιτισμός στην Á  Θεσσαλονικείς 2,14-16; Κριτικές αναγνώσεις 
των βιβλικών Κειμένων. Ερευνητικές Επισκέψεις σε βιβλικά Τοπία. Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη: 
Πουρναράς 2010, 61-104.

26. γ. γκνίλκα, Χριστιανισμός και Ισλάμ. Μια Νέα Προσέγγιση. Μτφρ ς. δεσπότη σε 
συνεργασία με Ι. γρηγοράκη Αθήνα: Ψυχογιός 2009, 316: Για τους αποστάτες Minim να μην 
υπάρχει καμιά ελπίδα και όλοι οι αιρετικοί (και οι προδότες) να πεθάνουν σε μία στιγμή και 
να εξολοθρεύσεις και να συντρίψεις (εσπευσμένα στις ημέρες μας) την αυθάδη κυβέρνηση. 
Ευλογητός είσαι εσύ Γιαχβέ που διαλύεις τους εχθρούς και ταπεινώνεις τους αυθάδεις. Το 
«παύλειο» οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, έχει ερμηνευθεί επί 
τη βάσει της προσευχής της ςυναγωγής που ευχαριστεί τον Θεό, επειδή τα μέλη της δεν 
γεννήθηκαν εθνικοί /Έλληνες (gōj ή nokri), γυναίκες (’išāh) ή ξένοι / αγνοούντες την Τορά 
(bōr; παραλλαγή: δούλοι / ‛aebaed). Κάτι αντίστοιχο συνηθιζόταν, όμως, και στους Έλληνες 
(διογένης λαέρτιος 1.33). Βλ. G.N. Uzukwu, Gal 3, 28 and its Alleged Relationship to Rabbinic 
Writings. Biblica 91 (2010) 370-392. 
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σημαίνει ότι χώρισαν τότε οριστικά και αμετάκλητα οι δρόμοι Ιουδαϊσμού και 
χριστιανισμού27. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι κατά τον 1ο – 2ο αι. μ. χ. Εβραίοι και χριστιανοί 
ουσιαστικά έγιναν αποδέκτες των ίδιων κατηγοριών, οι οποίες συνήθως εκτοξεύο-
νται εναντίον μειονοτήτων: λατρεία – «δεισιδαιμονία», θυέστεια δείπνα, οιδι-
πόδειες μείξεις. Εν προκειμένω βεβαίως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι χριστιανι-
κές «αιρετικές» ομάδες όντως είχαν μετατρέψει τις «αγάπες» σε σπιλάδες (Ιούδα 
12) δίνοντας «τροφή» σε κακόβουλα σχόλια εθνικών, όπως ο Κέλσος (ο οποίος 
«ενσωμάτωσε» στο έργο του και ένα ιουδαϊκό Κείμενο Κατά του Χριστιανισμού), 
καθώς εκείνοι δεν ήταν δυνατόν να διακρίνουν την ορθοδοξία από την αίρεση. 
Εικάζω ότι κάτι παρόμοιο συνέβη και στους Εβραίους, οι οποίοι ήταν διάσημοι 
στον ελληνορρωμαϊκό κόσμο και για τα «φυλακτά» – τη μαγεία, όπου η ισραηλι-
τική θρησκεία αναμειγνύεται με γνωστικά στοιχεία28. Τέτοια φυλακτά ήταν δια-

27. P. Fredriksen, When Christians Were Jews: The First Generation. Yale University Press, 
2018. Πρβλ. ς. δεσπότη, η ιεραποστολική Περιοδεία του Παύλου στον Ελλαδικό χώρο (Μακεδονία 
- Αχαΐα - Ασία. Αθήνα: ουρανός 2010, 139-140: Από την περικοπή της Βέροιας εξάγεται επίσης ότι 
δεν ήταν όλοι οι Ιουδαίοι συλλήβδην εχθροί του Χριστιανισμού. Ήδη στην Ομιλία της Αντιόχειας 
της Πισιδίας οι Ιουδαίοι ακροατές διαφοροποιούνται από τους ιεροσολυμίτες σταυρωτές (13, 27). 
Έτσι ο αναγνώστης των Πρ. αποτρέπεται από ένα στείρο αντισημιτισμό. Δεν ευσταθεί η άποψη 
ότι αν και οι Ιουδαίοι αποτέλεσαν τον όγκο των πολύ πρώτων νεοφώτιστων, όπως αναγνωρίζουν 
φράσεις όπως «ιουδαϊκός Χριστιανισμός» και «χριστιανική συναγωγή», αυτό το μοτίβο τελείωσε 
απότομα αμέσως μετά την επανάσταση του 66-74, ή μετά την επανάσταση του Bar-Kokhba που 
θεωρήθηκε ως το «τελικό κόρφος» στις ιουδαιοχριστιανικές συμπάθειες. Παρότι ο Π. διαχωρίστηκε 
από τη Συναγωγή στην Αντιόχεια της Πισιδίας (13, 51), συνέχισε να εγκαινιάζει το Κήρυγμα 
σε κάθε πόλη από αυτή, αποσκοπώντας στο να αλιεύσει ευγενείς ψυχές/υπάρξεις, όπως όντως 
συμβαίνει στη Βέροια. η επίθεση του Μαρκίωνα τον 2ο αι. μ.Χ. εναντίον της Π.Δ. υποδηλώνει ότι 
η ιεραποστολή στους Ιουδαίους συνέχιζε να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από αυτό που της είχε αναγνωριστεί. η αρχαιολογία ανακαλύπτει Συναγωγές 
δίπλα σε χριστιανικούς ευκτήριους οίκους, εβραϊκούς και χριστιανικούς ενταφιασμούς που 
απεικονίζουν αλληλεξαρτώμενη και στενά σχετιζόμενη κοινότητα Εβραίων και Χριστιανών όπου 
τα σαφή διαχωριστικά σημάδια ήταν δυσδιάκριτα μέχρι τον 3ο - 4ο αι. μ.Χ.. η ιουδαϊκή μεταστροφή 
στο Χριστιανισμό παρέμενε ένας ακόμη σημαντικός παράγων στο 4ο και 5ο αι. ενώ οι Ομιλίες Κατά 
Ιουδαίων του Ιωάννη του Χρυσοστόμου προϋποθέτουν ότι Εκκλησία και Συναγωγή ήταν στην 
καθημερινότητα συγκοινωνούντα δοχεία. ςτηρίζομαι στον R. Stark, η Εξάπλωση του Χριστιανισμού, 
Μτφρ. Μ. λουκά. Αθήνα: Άρτος ζωής 2005, 81.

28. Πρβλ. την παρουσία σε τάφο ελληνόφωνης Εβραίας φυλακτήριου λίθου («φυλακτού»). 
Πρόκειται για πλάσμα χαλκηδονίου (αιματόπετρας / ηλιοτρόπιου με κηλίδες κόκκινου ίασπι που 
παραπέμπει σε «σταγόνες αίματος») που συνδυάζει τον γιαχβέ (ΙΑω) με «ειδωλολατρικούς» θεούς. 
Βλ. την Εισήγηση δ. Ιγνατιάδου, γνωστική μαγεία. Φυλακτά με παραστάσεις και επιγραφή [ς. 
ςιρίκου από τη νεάπολη [ναμπλούς] που δίδαξε στην Αθήνα τον 4ο – 5ο αι. μ.χ.!], από πλούσιο 
τάφο της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης https://www.blod.gr/lectures/gnostiki-mageia-fylakta-me-
parastaseis-kai-epigrafi-apo-plousio-tafo-romaikis-thessalonikis/ ςτη Θεσσαλονίκη υπήρχε 
γνωστικίζουσα σαμαρειτική Κοινότητα με σχέση τόσο με την Αλεξάνδρεια (από το 145 π.χ.) 
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δεδομένα και επί τουρκικού ζυγού και σε εκείνους (Εβραίους) τουλάχιστον στη 
Θεσσαλονίκη29.

Κατά τον 18ο – 19ο αι. η αντιουδαϊκή πολεμική30 συχνά αντλούσε υλικό από 
πονήματα μεταστραφέντων στον χριστιανισμό Εβραίων. Τέτοια ήταν μεταξύ των 
άλλων τα εξής:

1. «Πόνημα Χρυσούν ςαμουήλ ραββί του Ιουδαίου, εξελέγχον την των Ιουδαίων 
πλάνη. Πρώτον μεν εκ της αραβικής εις την λατινίδα μεταφρασθέν, νυν δε 
εκ της λατινίδος εις την κοινή των Ελλήνων διάλεκτον υπό νικηφόρου του 
Θεοτόκου». Η πολλαπλότητα των εκδόσεων31 αποκαλύπτει πόσο δημοφιλές 
ανάγνωσμα ήταν, ενώ ο νικόλαος γερμανός μετέφρασε το έργο και από τη 
λατινική στη ρωσική. Μάλιστα ο άγ. Μάξιμος ο Γραικός (λόγοι Β, γ, δ: Αντιρ-
ρητικοί κατά των Ιουδαίων), παρότι πρόκειται για έργο Ιουδαίου, το οποίο, 
«υιοθετώντας» τον ρητορικό τρόπο των ερωτήσεων, «ομολογεί» την πλάνη 
του «Ισραήλ» μετά από μια χιλιετή αιχμαλωσία (η οποία δικαιολογείται μό-
νον από τον φόνο του χριστού), το μέμφεται, διότι δεν στηρίζεται επακριβώς 
στα βιβλικά γεγονότα (παραλληλίζοντας π.χ. την Ανάληψη του Κυρίου με την 
«αρπαγή» του Ενώχ ή Ηλία. λόγος δ´)32. Από το έργο του αγ. Μαξίμου (1470-

και με την Παλαιστίνη (70 και 135 μ.χ.). Μία αλλή αφορμή για την «αιματική»κατηγορία είναι 
η πρακτική που αντικατοπτρίζεται στους Αποχαιρετιστήριους λόγους του Κυρίου στο Κατά 
Ιωάννη: ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς, δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ (16, 2).

29. Για την Παρουσία των Εβραίων στη Συμπρωτεύουσα βλ. Γιόζεφ νεχαμά, Ιστορία των 
Ισραηλιτών της Σαλονίκης (3 Τόμοι) University Studio Press 2000. γιάννης Μέγας και Τζέκυ 
Μπενμαγιόρ, Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. University Studio Press 2017.

30. δεσπότη, η ιεραποστολική Περιοδεία του Παύλου στον Ελλαδικό χώρο 97-98: Ο Ιώσηπος στη 
μοναδική σωζόμενη Απολογία τού Ιουδαϊσμού (πρβλ. Υποθετικά του Φίλωνος), που γράφτηκε το 94 
μ.Χ., στο Περί της Αρχαιότητας του Ιουδαϊσμού (De Iudaeorum vetustate) κατά του Αλεξανδρινού 
γραμματικού Απίωνος (+ 50 μ.Χ.), του ηγέτη της αντιουδαϊκής πρεσβείας στον Γάιο Καλλιγούλα 
ουσιαστικά απαντά σε κατηγορίες που είχαν εκτοξεύσει ο Μανέθων, Αιγύπτιος ιερεύς της ηλιούπολης 
(3ος αι. π.Χ.), ο Λυσίμαχος Έλληνας γραμματικός (200 π.Χ.) και ο στωικός και ιερέας της Αιγύπτου 
Χαιρέμων (1ος αι. μ.Χ.). η κριτική αφορούσε στα εξής: ανεικόνιστη λατρεία, ακατονόμαστο του Θεού, 
άρνηση ελληνικού συγκρητισμού, ακοινωνησία με τα έθνη (Διόδωρος Βιβλιοθήκη 34.1.1) σε θέματα 
τραπέζης και γάμου (ένεκα των λευιτικών νόμων διάκρισης καθαρού και ακαθάρτου), συλλογή 
χρημάτων υπέρ του Ναού της Ιερουσαλήμ (και όχι της πόλης που κατοικούσαν), μη στράτευση, 
αποχή από την εργασία το Σάββατο, περιτομή των γεννητικών οργάνων, εκδίκαση εσωτερικών 
υποθέσεων στο πλαίσιο της Συναγωγής. Επιπλέον κυκλοφορούσαν φήμες για απομάκρυνση ένεκα 
ακαθαρσίας (λέπρας) από την Αίγυπτο, λατρεία κεφαλής όνου στα Ιεροσόλυμα, θυσίας ενός Έλληνα 
ενώ ακούγονταν κραυγές/κατάρες μίσους. 

31. 1η έκδ. λειψία 1769 [προλογίζει και υπογράφει ο Θεοτόκης], 2η Κωνσταντινούπολη 1834, 
3η ναύπλιο 1835, 4η Θεσσαλονίκη 1850, 5η ζάκυνθο 1861.

32. Άπαντα Αγίου Μαξίμου του Γραικού. Λόγοι, Τόμος Β´. Μτφρ. Μ. Τσυμπένκο. Άγιον Όρος: 
Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 2012. 
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1556), το οποίο περιλαμβάνει Αντιρρητικούς Κατά της Ελληνικής Πλάνης, Κα-
τά Ιουδαίων, Κατά Αγαρηνών [του Μωάμεθ του Κυνός! λόγος ςτ´] και Κατά 
Αρμενίων και Λατίνων33 λόγους, συμπεραίνω ότι ήδη από τον 16ο αι. είχε δια-
μορφωθεί κατεξοχήν στον Άγιον Όρος ένα οπλοστάσιο εναντίον των βασικών 
αντιπάλων της ορθοδοξίας, από το οποίο άντλησε ο πΚ. ςε κάθε περίπτω-
ση είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο μεταφραστής Νικηφόρος Θεοτόκης 
(1731 - 1800), ο οποίος εκπονεί το συγκεκριμένο έργο για να σώσει έστω και 
μια ψυχή Εβραίου στηριζόμενος στο Ιάκ. 5, 20, καταγράφει τα βιβλικά χωρία, 
διακρίνοντας με ακρίβεια (α) τις διάφορες μεταφράσεις (ο’, Βουλγάτα, Αραβι-
κή34 [!]) και (β) τις αληθινά βιβλικές παραδόσεις από αντίστοιχες απόκρυφες 
(όπως η αρπαγή – ανάληψη του Μωυσέα για να μην λατρευτεί το σώμα του). 
Το (β) ήδη το διαπιστώσαμε και στον άγ. Μάξιμο γραικό. Εξαιρετικά ακριβής 
και συνοπτική είναι και η εισαγωγική Ιστορία της αντιιουδαϊκής γραμματείας.

2. Ἀνατροπὴ τῆς Θρησκείας τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν ἐθίμων αὐτῶν... νεόφυτος ἐξ 
Ἰουδαίων, Μοναχός. μεταφρασθεῖσα ἐκ τῆς Μολδαβικῆς... ὑπὸ Ἰωάννου γεωρ-
γίου... [Ἰάσιο, Ἑλληνικὴ Τυπογραφία], Πρώτη ἔκδοση τῆς Ἀνατροπῆς, ἑνὸς 
πονήματος ποὺ πραγματεύεται τὴν πλάνη τῶν Ἑβραίων καὶ ἀποκαλύπτει τὶς 
δεισιδαιμονίες τους. Ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ νεόφυτου μοναχοῦ, ποὺ εἶχε 
διατελέσει ραββίνος, μὲ βάση τὴν ἔκδοση στὴ μολδαβικὴ γλώσσα (1803). ςυ-
νήθως35 ο συγκεκριμένος (νεόφυτος) ταυτίζεται με τον ιδρυτή των Κολλυβά-
δων νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη (1713-1784), ο οποίος εκ Πατρών (ή εκ ςοποτού 
Καλαβρύτων) ορμώμενος πιθανότατα συνέγραψε το Περί Μεταλήψεως36 και 
κατέφυγε επίσης στις παραδουνάβιες χώρες. Το 1749 χρημάτισε ςχολάρχης 
της Αθωνιάδος, όπου μαθήτευσε και ο πΚ. Μάλλον όμως ο συγγραφέας του 

33. για το πώς αντίκρυζαν Αγιορείτες οι λατίνοι πρβλ. την Επιστολή στα τέλη του 17ου αι. για 
τον νεομάρτυρα Αγιορείτη άγιο Κυπριανό εξ Αγράφων (εορτάζεται 05.07.1679). Εκεί σημειώνει 
ο Βικάριος ότι ήδη σε Εγκύκλιο σε Πρεσβευτές και Προξένους Καθολικών χωρών απέδειξε 
ότι ένας αιρετικός ή σχισματικός της ρωμανίας κι αν ακόμη θανατωθεί για κάποιο αληθινό 
δόγμα της πίστεως, δεν θα μπορούσε να ονομαστεί αληθινός Μάρτυρας. Βλ. ς. Τσέμπογλου, 
ο Αγιορείτης νεομάρτυρας και οι Ανησυχίες του ρωμαιοκαθολικού «Αποστολικού Βικάριου 
Κωνσταντινουπόλεως», Οι Τρεις Ιεράρχαι 1577 (2019) 20-21. Πρβλ. για το πώς αντιστρόφως 
αντιμετωπίζονται από τους ορθοδόξους οι λατίονοι βλ. Ἰωσὴφ Βιβιλάκης, Αὐξεντιανὸς 
μετανοημένος (1752). Ἐρευνητικὸ Πρόγραμμα: Tὸ ἑλληνικὸ θέατρο στὴν ἐποχὴ τοῦ Mεσαίωνα, 
τῆς Ἀναγέννησης καὶ τῆς Tουρκοκρατίας [5], Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, 2010.

34. οι συγκεκριμένες αποδόσεις αξίζει να γίνουν αντικείμενο ενδελεχέστερης έρευνας.
35. Πρβλ. Π. χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία (Πατέρες και Θεολόγοι του 

Χριστιανισμού), τόμος Β´, Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος 2008, 320. 
36. Το βιβλίο «Περὶ τῆς Θείας Μεταλήψεως» (1777) ἐκδόθηκε ἀνώνυμα στὴν Βενετία. Βλ. 

σχετικά ςτ. Παπαδοπούλου, Άγιος Μακάριος Κορίνθου. Ο Γενάρχης του Φιλοκαλισμού. Αθήνα: 
ουρανός 2014, 64-68.
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ανωτέρω πονήματος είναι μια άλλη προσωπικότητα, καθώς εκείνος (ο «Κολ-
λυβάς») γεννήθηκε χριστιανός εξ Εβραίων και δεν μεταστράφηκε σε ηλικία 38 
ετών (έχοντας μάλιστα διατελέσει και ραβίνος), δεν έγραφε στη μολδαβική και 
ήταν Ιεροδιάκονος (όχι απλός μοναχός, όπως ο συγγραφέας του έργου νο2)37. 
Επίσης το ανωτέρω έργο (νο2) δεν αναφέρεται πουθενά στο υποτιθέμενο ως 
προγενέστερο ούτε παραινεί περί συχνής Μεταλήψεως38. Εικάζω ότι το όνομα 
Νεόφυτος και για τους δύο οφείλεται ακριβώς στην υποδήλωση της «μετα-
στροφής» που συνέβη στο «ιστορικό» τους39, ενώ και τους δύο διέκρινε μια 
ιδιαίτερη αυστηρότητα – συντηρητικότητα, χαρακτηριστικό συνήθως κύκλων 
«νεοπροσήλυτων». ςε κάθε περίπτωση το Κίνημα των Κολλυβάδων ανέδειξε 
τη σπουδαιότητα της Κυριακής (ως ημέρας Ευαγγελισμού και Ανάστασης!)40, 
την οποία θα υπερασπιστεί κυριολεκτικά «έως θανάτου» και ο πΚ.. 

Το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο έργο (νο2) είναι ότι από έναν Εβραίο, που με-
ταστράφηκε στον χριστιανισμό σε ηλικία ίσως μεγαλύτερη από εκείνη του ςαύλου / 
Παύλου, επιβεβαιώνεται ρητά και κατηγορηματικά βάσει της προφορικής «παρακα-
ταθήκης» κάθε πατέρα προς ένα μόνον εκλεκτό άρρενα τέκνο (45 [κατά την τελετή 
ενηλικίωσης]), συνοδεία μάλιστα βαριών αρών, η «αιματική κατηγορία». Πρόκειται 
για βρώση αίματος χριστιανού και μάλιστα κατά τις εορτές των Κλήρων (Πουρίμ 
[τρίκωχα μελόψωμα]) και του Πάσχα, όπως και κατά την τέλεση της Περιτομής και 
της Κηδείας (32-36). Πιθανόν αυτή η κατηγορία προήλθε από την συνήθεια των 
Εβραίων να παρασκευάζουν μέχρι σήμερα την περίοδο των αζύμων «μπισκότο» από 
ερυθρό οίνο, το οποίο λέγεται DeVino / DiVino, όρος που παραπέμπει σε κάτι θείο41. 

37. Πρβλ. την επιχειρματολογία του Α. Μαρά, Ὁ νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης στὶς 
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες. Ἡ Χριστιανικὴ Μακεδονία. η Ενδοχώρα της στον Κόσμο της Ορθοδοξίας 
της Χερσονήσου του Αίμου. (Επιμ. Π. Τζουμέρκας), Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη 2014, 192-202.

38. Αντίθετα προς την άποψη που διατυπώνεται στον ιστότοπο https://www.alopsis.gr/alopsis/
kolybade.htm: Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐξορία του παύει νὰ ἀναμιγνύεται στὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ 
τὸν συναντοῦμε σχολάρχη στὴν Χίο (1760), στὴν Ἀδριανούπολη (1767) καί, μάλιστα ἔξω ἀπὸ τὰ 
ὅρια τῆς Ἑλλάδος, στὴν Ρουμανία, στὸ Βουκουρέστι, ὅπου καὶ πεθαίνει τὸ 1784. Τὸ γεγονὸς ὅτι 
καταγόταν, ἐκ μέρους τοῦ πατέρα του, ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους τὸ ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ ἀντίπαλοί του 
λέγοντας πώς ὁ Νεόφυτος ὑπερασπιζόταν τὴν τέλεση τῶν μνημοσύνων κατὰ τὰ Σάββατα, γιατὶ 
δῆθεν νοσταλγοῦσε τὴν ἰουδαϊκὴ ἀργία τοῦ Σαββάτου καὶ μάλιστα κατηγόρησαν ὅλο τὸ κίνημα 
ὅτι ἦταν ἰουδαϊκῆς προελεύσεως. Σὲ ἀπάντηση αὐτῶν τῶν κατηγοριῶν ὁ Νεόφυτος ἔγραψε τὸ 
ἔργο: «Ἀνατροπὴ τῆς θρησκείας τῶν Ἑβραίων» (10). Ἦταν «φιλοπονώτατος, πολυμαθέστατος 
καὶ προκομμένος», κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ συγχρόνου του λογίου μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε.

39. Βεβαίως υπάρχει και Πατριάρχης με το όνομα νεόφυτος ζʹ (1799-1801), ο οποίος μάλιστα 
ακύρωσε τὴν καταδίκη των Κολλυβάδων. Βλ. https://www.alopsis.gr/alopsis/kolybade.htm 

40. Ἀρχιμ. νικοδήμου ςκρέττα, Ἡ θεία Εὐχαριστία καὶ τὰ προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ 
διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων. Θεσσαλονίκη 2004, passim.

41. Κατά τη γνώμη μου, ίσως και η κατηγορία περί λατρείας κεφαλής όνου ίσως οφείλεται 
σε παρερμηνεία των ζωόμορφων χερουβείμ που επισκίαζαν το Ιλαστήριο. 
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γενικότερα η επιχειρηματολογία του ανωτέρω έργου είναι σημαντική, καθώς 
φανερώνει ποια ήταν τα «στερεότυπα», που αποδίδονταν στους Εβραίους τον 18ο 
αι., δεξαμενή από την οποία άντλησε και ο πΚ, αν και το έργο νο2 εκδόθηκε μετά 
το μαρτυρικό θάνατό του: διακρίνεται ο Ισραήλ (ο οποίος ως θεόπτης ταυτίζεται 
με τους χριστιανούς) από τον πτερνιστή Ιακώβ, ο οποίος δεν ταυτίζεται με τους 
Ιουδαίους, αλλά με τους αιρετικούς που αποσκίρτησαν από την μάντρα. οι Εβραίοι 
ταυτίζονται με θηρία, ενώ με τέτοια από τον πΚ παρομοιάζονται όσοι χριστιανοί 
αμαρτάνουν υβριστικά. Τελικά αυτή που δεν σώζεται είναι η φυλή Συμεών (και όχι 
η φυλή του «αντιχρίστου» δαν)42, καθώς αυτή είναι καταραμένη από τον Θεό και 
από όλους τους Προφήτες. Εξ αυτής προέρχονται οι τωρινοί Εβραίοι οίτινες είναι 
εις όλην την Ευρώπην (72)43. Βεβαίως επισημαίνει ο συγγραφέας (ο οποίος χρησι-
μοποιεί και εβραϊκές εκφράσεις για να πείσει τον αναγνώστη του για την οικειότη-
τα που έχει με τη διάλεκτο του χαχάμη [= ςοφού]) ότι στην εποχή του έρχονται 
πολλοί στο Βάπτισμα! Όπως και ο Παύλος ομολογεί για τους ομοεθνείς τους ότι 
λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου (ρωμ. 9, 2-3), έτσι και 
ο συγγραφέας του συγκεκριμένου έργου σημειώνει: Μάρτυς μου είναι ο Ιησούς Χρι-
στός, διά την αγάπην του οποίου απεξενώθην από αυτούς αυτοπροαιρέτως, ότι δεν 
τα γράφω αυτά κινούμενος από κανένα φθόνον κατ΄ αυτών, αλλά μάλιστα βοώ δια 
αυτούς μετά του προφήτου Ιερεμίου (8, 23) και λέγω: «Τίς δώσει κεφαλῇ μου ὕδωρ 
καὶ ὀφθαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων καὶ κλαύσομαι τὸν λαόν μου τοῦτον ἡμέρας καὶ 
νυκτός τοὺς τετραυματισμένους θυγατρὸς λαοῦ μου;» […] (28. πρβλ. 18644). 

ςτην ελληνική έκδοση του βιβλίου ακολουθεί Παράρτημα με επιχειρηματολο-
γία εναντίον ταλμουδικών θέσεων. Έτσι μπορεί ο αναγνώστης να συνειδητοποιή-
σει πώς βασικοί σταθμοί του καθημερινού βίου του Εβραίου επί Τουρκοκρατίας 
(γέννηση – γάμος – Θάνατος) δεν επηρεάζονταν μόνον από την Τορά (και δη το 
κέντρο της, το Λευιτικό), αλλά και από μεταγενέστερες παραδόσεις45. Επίσης, πα-
ρότι κατηγορούνται οι Εβραίοι για περιόδους που αναλώνονται στη μέθη και τη 
σεξουαλικότητα, δεν κατηγορούνται ιδιαίτερα ως τοκογλύφοι (πρβλ. τσιφούτης < 
αραβ. = Εβραίος]. Επισυνάπτεται επίσης (στη συγκεκριμένη έκδοση) ενδιαφέρων 
Κατάλογος με όλους τους «Μεσσίες» που αναδύθηκαν μέχρι και τον 19ο αι.46

42. οι φυλές Βενιαμίν, Μανασσή και Εφραίμ δέχθηκαν τον χριστό σε διάστημα 40 χρόνων 
από την σταύρωσίν του (48). Και οι επτά οικουμενικές ςύνοδοι προφητεύτηκαν από τον δαβίδ 
(64-65)! οι αριθμοί σε παρένθεση αντιστοιχούν στη σελίδα του έργου του Ι. Μενούνου, Κοσμά 
του Αιτωλού διδαχές και Βιογραφία. Αθήνα: Ακρίτας 72004.

43. οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες του έργου.
44. ως έτος τελικών Εσχάτων ορίζεται το 1840 (188). 
45. Μία λύση στο πρόβλημα των διιστάμενων απόψεων έδιναν οι «απαντήσεις» - responsa 

των νομομαθών. Βλ. ζαμπάκολας, Η ιστορική Παρουσία των γιαννωτών, 15.
46. Ενδιαφέρουσες είναι και οι πεποιθήσεις που καταγράφονται περί Μετεμψύχωσης του 
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ουσιαστικά η πολεμική Κατά Ιουδαίων από τα ανωτέρω Έργα των ίδιων των 
Ιουδαίων47 εδράζεται στους οξείς ταλανισμούς των Προφητών, του οποίους συ-
ναντάμε τόσο στον Ιησού όσο και στον Παύλο και στα μεταγενέστερα «αντιιου-
δαϊκά» έργα των αγ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας και Ι. χρυσοστόμου. Βεβαίως ο δεύ-
τερος (Ι. χρυσόστομος) ουσιαστικά δεν στρέφεται εναντίον των Εβραίων, αλλά 
εκείνων των χριστιανών που συμμετείχαν τόσο στη ςυναγωγή όσο και στην Εκ-
κλησία, ακολουθώντας το παράδειγμα του αγίου Ιγνατίου (επίσης Αντιοχείας), ο 
οποίος και εισήγαγε τον όρο Ιουδαϊσμός, σε αντιπαραθεση προς τον Χριστιανισμό 
(Μαγνησείς 8.1. 10.348.Φιλαδ. 6.1). Επίσης ο Ι. χρυσόστομος υιοθετεί τη ρητορική 
τεχνική εκείνου του επιδεικτικού λόγου, ο οποίος ονομάζεται Μομφή, η οποία και 
ακολουθεί συγκεκριμένα «στερότυπα». Ας μην λησμονούμε σε αυτή τη συνάφεια 
ότι ο συγκεκριμένος Πατέρας επιδεικνύει την ίδια επιθετικότητα και απέναντι των 
Ελλήνων (κυρίως εξ αφορμής του σχολιασμού του Ά  Κορ. 3)49. 

Τα επιχειρήματα των χριστιανών εναντίον των Εβραίων, βασίζονταν, εκτός 
των Προφητών50, επίσης (α) στα γνωστά αγιογραφικά χωρία51 του Ματθαίου 

δαυίδ στον Μεσσία και τα έθιμα του γάμου και της κηδείας, τα οποία καταγράφονται. ςε μια 
ραββινική Baraitha (= παράδοση) από το βαβυλωνιακό Ταλμούδ που χρονολογείται στη σχετικά 
πρώιμη τανναϊτική περίοδο (δηλ. μέχρι το 220 μ.χ.): σημειώνονται τα εξής ‘Την Παραμονή του 
Πάσχα (baraeb happaesah) κρεμάστηκε ο Ιησούς ο Ναζαρηνός. Ένας αγγελιοφόρος για 40 ημέρες 
πήγαινε μπροστά του και έλεγε: «Αυτός εξέρχεται για να λιθοβοληθεί (li saqel), διότι μαγεύει 
(πρβλ. Μκ. 3,22κ.ε.), παραπλανά (με τη διάδοση της ειδωλολατρίας) και οδηγεί τον Ισραήλ σε 
πτώση / αποστασία από τον Θεό (akissep we hesit we hiddih). Κάθε ένας ο οποίος γνωρίζει κάποια 
αξιομισθία του (zakkut) για την ελάφρυνση της ποινής του ας έρθει και ας το καταθέσει». Αλλά 
δεν βρέθηκε τίποτα για την ελάφρυνση της ποινής του, γι’ αυτό και τον κρέμασαν (tala) την 
Παρασκευή του Πάσχα. [… ] Πέντε μαθητές είχε ο Ιησούς: Mathaj, Naqaj, Necer, Buni Thoda. 
Όταν παρουσίασαν τον Mathaj, τους είπε: «Πρέπει ο Mathaj να πεθάνει, διότι αναφέρεται ‘πότε θα 
έρθω και θα εμφανιστώ μπροστά στο πρόσωπο του Θεού;’» (Ψ. 42, 3). Του απάντησαν: Μάλιστα, 
ο Mathaj πρέπει να πεθάνει, διότι αναφέρεται: ‘Όταν θα πεθάνει και το όνομά του θα εξαφανιστεί 
(Ψ.41,6)’ (Mischna Sanherdin 43a).

47. Βλ. H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judeos-Texte und ihr literarisches und 
historisches Umfeld. 3 Bde. Frankfurt am Main 1995 – 1998. S. Schreiner, Galut oder Vom Sinn 
des Exils. BiKi 55 (2000)147-151.

48. Ὁ γὰρ Χριστιανισμὸς οὐκ εἰς Ἰουδαϊσμὸν ἐπίστευσεν ἀλλ᾽ Ἰουδαϊσμὸς εἰς Χριστιανισμόν 
ᾧ πᾶσα γλῶσσα.

49. Αρχιμ. Ε. Θεοδωροπούλου, Άρθρα, Μελέται, Επιστολαί. Τόμος Α´. Εν Αθήναις 1986, 13-78. 
50. ο Ι. χρυσόστομος εξ αφορμής του σχολιασμού του «ναζωραίος κληθήσεται» (Μτ. 2, 23) 

επισημαίνει ότι πολλές προφητείες (όπως αυτή) αφανίστηκαν από τους Εβραίους. Πρόκειται για 
μομφή που χρησιμοποιείται ευρέως στο Ισλάμ εναντίον των λαών της Βίβλου (ήτοι Ισραηλίτες και 
χριστιανούς). Το κείμενο του αγίου είναι το εξής: Καὶ ποῖος προφήτης τοῦτο εἶπε; Μὴ περιεργάζου͵ 
μηδὲ πολυπραγμόνει. Πολλὰ γὰρ τῶν προφητικῶν ἠφάνισται βιβλίων· καὶ ταῦτα ἐκ τῆς ἱστορίας 
τῶν Παραλειπομένων ἴδοι τις ἄν. Ρᾴθυμοι γὰρ ὄντες καὶ εἰς ἀσέβειαν συνεχῶς ἐμπίπτοντες͵ τὰ 
μὲν ἠφίεσαν ἀπόλλυσθαι͵ τὰ δὲ αὐτοὶ κατέκαιον καὶ κατέκοπτον. Καὶ τὸ μὲν Ἱερεμίας διηγεῖται͵ 
τὸ δὲ ὁ τὴν τετάρτην συντιθεὶς τῶν Βασιλειῶν͵ λέγων μετὰ πολὺν χρόνον μόλις τὸ Δευτερονόμιον 
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(27,  512552) και του Ιωάννη (κεφ. 853) (τα οποία όμως μάλλον είχαν άλλη σημασία 
στην αρχική συνάφειά τους54), (β) στην ύμνολογία των εξαιρετικά μέχρι σήμερα 
δημοφιλών (ένεκα και της επιτελεστικότητάς / παραστατικότητάς τους) Ακολου-
θιών της Μεγάλης Εβδομάδος, όπου παρουσιάζεται η ςυναγωγή με την άκαρπη 
συκιά και ταλανίζονται συλλήβδην οι Ιουδαίοι ως θεοκτόνοι. 

Ένα άλλο ερέθισμα εναντίον του Ιουδαϊσμού ίσως έδωσε και το γεγονός ότι 
θεωρήθηκαν υπαίτιοι για την πολεμική των Ευαγγελικών εναντίον των ιερών Ει-
κόνων (Βλ. Επίμετρο ΙΙ). Το παράδοξο είναι ότι ίδιος ο λούθηρος, ενώ αρχικά ήταν 
φίλα προσκείμενος προς τους Εβραίους, κατόπιν ήταν εξελίχθηκε σε αντιιουδαίο 
(πρβλ. το έργο του: Οι Εβραίοι και τα ψέματά τους [1543]). 

Β. Ο Πατρο Κοσμάς

Εισαγωγικά καταθέτω κάποια δεδομένα για το έργο του: 

1. Καταρχάς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση του πΚ, το έργο του 
δεν καταγράφηκε ούτε ελέγχθηκε από τον ίδιο. οι «διδαχές του» εκφωνήθη-
καν από το 1772 ως το 1779, ενώ η καταγραφή τους ξεκινά από το 1780 και 
φτάνει μέχρι το 1830. Αναφέρω μια χαρακτηριστική «λεπτομέρεια», η οποία 
αποκαλύπτει την «ιδιοτέλεια» των αντιγραφέων: ο ισαπόστολος στην διδαχή 
Ά  σημειώνει: «Έμαθα πως με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού χριστού και 
Θεού δεν είστενε Έλληνες, […] ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλά είστενε ευσε-
βείς ορθόδοξοι χριστιανοί (2255). ςτη διδαχή Α2 (57) απουσιάζει το Έλλην. ο 
πΚ μάλλον επιστρατεύεται ως υπέρμαχος της αναβίωσης μέσω του διαφωτι-

εὑρῆσθαι κατορωρυγμένον που καὶ ἠφανισμένον. Εἰ δὲ οὐκ ὄντος βαρβάρου οὕτω τὰ βιβλία 
προὔδωκαν͵ πολλῷ μᾶλλον τῶν βαρβάρων ἐπελθόντων. Ἐπεὶ ὅτι γε προεῖπον οἱ Προφῆται͵ καὶ 
οἱ ἀπόστολοι πολλαχοῦ «Ναζωραῖον» καλοῦσι (57.180-1). ςημειωτέον ότι σε πολλές αραβικές 
χώρες οι χριστιανοί αποκαλούνται ναζαρηνοί.

51. Μια όντως συνοπτική και ουσιαστική αναδρομή στο θέμα κάνει η Amy-Jill Levine, Is the 
New Testament Anti-Jewish? http://bibleodyssey.org/tools/bible-basics/is-the-new-testament-
anti-jewish 

52. τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 
53. Πρβλ. 8, 44: ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν 

θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

54. ς. δεσπότη, Παρουσίαση: Ιούδας – Ιουδαίοι https://eclass.uoa.gr/modules/document/
index.php?course=SOCTHEOL104&openDir=/54b0d95evHWM 

55. οι αριθμοί σε παρένθεση αντιστοιχούν στη σελίδα του έργου του Ι. Μενούνου, Κοσμά 
του Αιτωλού διδαχές και Βιογραφία. Αθήνα: Ακρίτας 72004.
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σμού της ελληνικότητας των κατακτημένων ρωμιών56. Κι όμως ο Έλλην στο 
κήρυγμα του πΚ σημαίνει τον «εθνικό» - «ειδωλολάτρη», παρότι όντως εκείνος 
υποστηρίζει την ίδρυση ελληνικών σχολείων και την εκμάθηση της γλώσσας 
ακόμη και σε μη ρωμιούς, προκειμένου όμως να μυηθούν στα μυστήρια του 
χριστιανισμού και όχι στον Ελληνισμό του Αδ. Κοραή. Παρόμοια παραχάραξη 
των Διδαχών του αγίου απαντά και σε πρώιμα χειρόγραφα επίσης με την ταύ-
τιση του Αντίχριστου με τον Πάπα57. ςημειωτέον ότι κατ΄ουσίαν πρόκειται για 
Ομιλίες, οι οποίες δεν ακολουθούν το μορφολογικό πρότυπο της Διδαχής58. 
ςε κάθε περίπτωση η μελέτη του μηχανισμού της συλλογικής μνήμης από τον 
Halbwachs (ο οποίος πέθανε σε κρεματόριο) απέδειξε ότι από τη στιγμή που 
έχουμε καταγραφή μνήμης για έτερο πρόσωπο, αυτή επιλέγει εκείνα τα στοι-
χεία από τη διδασκαλία του, τα οποία βοηθούν να αντιμετωπιστεί συλλογικά 
το παρόν, το οποίο (όπως ήδη διαπιστώσαμε) στις αρχές του 19ου αι. και ιδίως 
μετά το μαρτύριο του αγ. γρηγορίου του Έ  ήταν έντονα αντιουδαϊκό.

2. Επιπλέον σήμερα μελετώνται οι ομιλίες του πΚ. απομονωμένες από τη «συ-
νάφειά» τους. Και δεν εννοώ μόνον ότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι ακριβώς 
προκάλεσε την αντιουδαϊκή πολεμική στην γ´διδαχή. Όπως έχει αποδείξει ο 
Ιωσήφ Βιβιλάκης, στο έργο του Το Κήρυγμα ως Performance59 (Αθήνα: Αρμός 
2013), ιδίως στη μεταβυζαντινή Περίοδο ο ιεροκήρυκας σε μια εποχή παντε-
λούς απουσίας του θεάτρου (ακόμη κι εκείνου των ςκιών), υιοθετούσε πολλά 
στοιχεία «υπόκρισης» και παραστατικότητας / επιτέλεσης. Το νέο Μαρτυρο-
λόγιο60 μας πληροφορεί ότι πριν την άφιξη του Eθνομάρτυρος, ο οποίος συνο-
δευόταν από 40-50 ιερείς (!), αγγελιοφόρος παράγγελνε στους χριστιανούς να 
εξομολογηθούν, να νηστεύσουν και να κάμνουν αγρυπνία με μεγάλη φωτοχυσία. 
Ακολουθούσε Ευχέλαιο και χρίση όλων των χριστιανών, σύνηθες στη λατρεία 
τη Μ. Τετάρτη και σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις. Εις το τέλος έκαμνε την 
διδαχήν εκτός του ναού, όπου του δινόταν η ευκαιρία βεβαίως να απευθυνθεί 

56. ν. Πίσσης, Αποκαλυπτικός λόγος και συλλογικές ταυτότητες, 17ος-18ος αι. Ταυτότητες 
στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα). δʹ Ευρωπαϊκό ςυνέδριο νεοελληνικών ςπουδών 
γρανάδα, 9-12 ςεπτεμβρίου 2010, επ. Κωνσταντίνος Α. δημάδης, Αθήνα 2011, τ. γ΄, σ. 687-695

57. ύφαντής, Η παρουσία της θρησκευτικής ετερότητας, 81 (παραπ. 17). 
58. Πατ. γ. Μποροβίλος, η ορθόδοξη κηρυκτική Γραμματεία κατά τον Ιη αι.: Οι έντυπες 

Συλλογές. διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2001, ad loc.
59. ο ίδιος μεταφράζει τον αγγλικό όρο με την λέξη: ἐπιτέλεση. Πολύ ενδιαφέρουσα και η 

προσέγγιση του E.R. Wendland. Finding and Translating the Oral - aural Elements in Written 
Language: The Case of the New Testament Epistles. Edwin Mellen Press 2008. ςημειωτέον ότι για 
τους Εβραίους οι μόνες θεατρικές παραστάσεις που επιτρέπονταν ήταν η αναβίωση της ιστορίας 
του Ιωσήφ (ο οποίος αναρριχήθηκε στην ιεραρχία – «πυραμίδα» της Αιγύπτου) και της Εσθήρ, η 
οποία έξυπνα ανέτρεψε τη δολοπλοκία του Αμάν επίσης ευρισκόμενη στη διασπορά.

60. ςελ. 203.
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σε ένα ευρύτερο κοινό αλλά και η ελευθερία να μην ακολουθήσει επακριβώς 
τους κανόνες του θείου Κηρύγματος. Μεσολαβούσαν σε αυτήν διάλογοι, όπου 
το ακροατήριο, εκτός των άλλων, καλούνταν να χορηγήσει την «ιερατική ευ-
λογία» σε όσους ανταποκρίνονταν στις προ(σ)κλήσεις του πΚ με ένα ενερ-
γό «Αμήν»: Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς (βλ. ενδεικτικά 50)61. ςτο 
τέλος το δρώμενο επισφραγιζόταν με διανομή σταυρών ως «αντίδωρων» για 
την ευμενή ακρόαση και «αγάπες» (κόλλυβα) υπέρ των κακοιμημένων και των 
ζώντων. Ήταν τέτοια η παραστατικότητα και η αλληλόδραση, ώστε μέσω και 
της χάριτος ακολουθούσαν ικανά σημεία (θεραπείες κά.). 

Η «επιτέλεση» του Κηρύγματος του πΚ τεκμαίρεται και από την «όψι» – 
το σκηνικό των ομιλιών του. δεν στεκόταν εντός του ναού επί του άμβωνος 
(όπου στο Βυζάντιο γινόταν και η χρίση του αυτοκράτορα), αλλά πάνω στο 
σκαμνί που ωσάν θρονί του κατασκεύασε ο Κουρτ πασσάς, αλλά εκείνος το 
κατανοούσε και το πρόβαλε ως τον τάφο του! γι΄ αυτό και ο ίδιος ακουμπούσε 
σε ένα σταυρό ξύλινο μεγάλο, ο οποίος και κατόπιν παρέμενε στον χώρο εσαεί 
ως «σύμβολο» της παρουσίας του και «προσκλητήριο» μεταστροφής. 

Το ίδιο σημαντικό με το ςκηνικό είναι και η «γλώσσα του ςώματος»62. ο 
Παύλος στην πλέον πολεμική επιστολή (και την αρχαιότερη σύμφωνα με κά-
ποιους ερευνητές) ως πρώτο επιχείρημα αυθεντικότητας του λόγου του είναι 
ότι με την παρουσία – στάση του ζωγραφίστηκε («προεγράφη») στα μάτια των 
«ανόητων» γαλατών ο Εσταυρωμένος63. Και εκείνος, όπως και ο πΚ είχαν διέλ-

61. Παραπέμπει στην ααρωνιτική Ευλογία!:Εὐλογήσαι σε Κύριος καὶ φυλάξαι σε, ἐπιφάναι 
κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ ἐλεήσαι σε, ἐπάραι Κύριος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ δῴη 
σοι εἰρήνην (Αρ 6, 24-26).

62. Β. Πούχνερ, Το κήρυγμα ως δραματική Εμπειρία. Καθημερινή 29.09.2013 (Βιβλιοκρισία στο 
Ιωσήφ Βιβιλάκη, Το κήρυγμα ως performance: Εκκλησιαστική ρητορική και θεατρική τέχνη μετά 
το Βυζάντιο, Αθήνα 2013): Και το από άμβωνος κήρυγμα, στην εποχή πριν από τις τεχνολογικές 
επαναστάσεις, ήταν, οπωσδήποτε, ένα mass medium εξέχουσας σημασίας. Αλλωστε, η σημερινή 
Εκκλησία δίνει ολοένα και περισσότερη σημασία στην «όψιν» της λειτουργίας, μέρος της οποίας είναι 
το κήρυγμα. Τα πρότυπα των μεθόδων και στρατηγικών της δημιουργίας πυκνής επικοινωνίας με 
το ακροατήριο βρίσκονται, βέβαια, στην αρχαία ρητορική. ωστόσο, στα μεταβυζαντινά εγχειρίδια 
υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια για την παραστατικότητα του λόγου, τις αποχρώσεις της φωνής, 
την εμφάνιση, τη στάση του σώματος και τις χειρονομίες του ιεροκήρυκα, τις εκκλήσεις προς 
το ακροατήριο, τη διάνθιση του μηνύματος με διηγήσεις, ενώ ο Καισάριος Δαπόντες δημιουργεί 
στη διαλογική αφήγηση της τραγικής ιστορίας του Ιεφθάε ολόκληρο δράμα.

63. Πρβλ. ς. δεσπότη, Ἡ Ταυτότητα τῶν πιστῶν ὡς υἱῶν Ἀβραὰμ καὶ τῶν υἱῶν Θεοῦ 
σύμφωνα μὲ τὸ γαλ. 3, 6-9 καὶ 23-29 ΕΕΘΣΠΑ 49 (2014) 247-276. Το ότι δεν εννοεί μόνον το 
λόγο, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στη συνέχεια εξαίρει ότι κήρυξε δι’ ἀσθένειαν σαρκὸς 
(4, 13), γράφει μὲ «μεγάλα» γράμματα (μᾶλλον ἕνεκα ἀσθενείας καὶ σὲ ἀντιθετικὸ πρὸς ἐκείνους 
ποὺ ἀποσκοποῦν στὸ εὐπροσωπῆσαι), ἐνῶ επιλογικά με επισημότητα λιτανεύει τὰ στίγματα 
τοῦ Κυρίου, που είναι «χαραγμένα» στο σώμα του αφού ήδη από τον Πρόλογο προβάλλει 
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θει χρόνια «ησυχίας» και κακουχιών χάριν του Κυρίου. ςτην ίδια συνάφεια, 
για να κατανοήσουμε τη σημειολογική σημασία του σχήματος του ςταυρού 
στο Κήρυγμα, ίσως και στο «ςώμα» του πΚ, πρέπει να ανακαλέσουμε το γεγο-
νός ότι ο λόγος του Κυρίου των Προφητών εκφραζόταν με τη «σκηνοθεσία» 
συγκεκριμένων συμβολικών ενεργειών (πχ. Ιεζ. 12, 7: καὶ σκεύη ἐξήνεγκα ὡς 
σκεύη αἰχμαλωσίας ἡμέρας καὶ ἑσπέρας διώρυξα ἐμαυτῷ τὸν τοῖχον καὶ κε-
κρυμμένος ἐξῆλθον ἐπ᾽ ὤμων ἀνελήμφθην ἐνώπιον αὐτῶν [«σημεῖόν ἐστιν 
τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ» 4, 3]). 

3. ο ίδιος ο πΚ, ο οποίος δεν ισχυρίζεται θεοπνευστία, έχει αποστολική συνείδη-
ση64 και την αυτοσυνειδησία ότι διαπνέεται από το πνεύμα του λίαν αγαπη-
τού στους ρωμιούς65 και μη αποθανόντα Ηλία, αφού θεωρούσε ότι το Τέλος 
δεν καθυστερεί και ότι πρέπει να συσφίξει τους δεσμούς μεταξύ των μελών 
του λαού, εκπληρώνοντας την προφητεία του έσχατου προφήτη Μαλαχία (3, 
22)66. Το χαρακτηριστικό του σφαγέα των 3.000 ιερέων της αισχύνης «δευτέ-
ρου Προδρόμου της Παρουσίας χριστού», ο «υπερβάλλων ζήλος» εναντίον 
όσων αποδομούσαν την ταυτότητα του «Ισραήλ», φαίνεται ότι χαρακτήριζε 
και τον πΚ., ο οποίος επίσης όπως ο Ηλίας ο Θεσβίτης καταγόταν από ορεινή 
περιοχή, δεν άφησε γραπτά Κείμενα και επιτέλεσε «σημεία». 

ως Πάσχων Δούλος / Υιός. Ζωγραφίζοντας μὲ τὴν παρουσία καὶ τὸν λόγο του τὸ ςταυρό, ὁ 
«χριστιανὸς Φαρισαῖος» εἶναι ἀφορισμένος/ἀφοσιωμένος στὸ εὐαγγέλιο τοῦ χριστοῦ, ὄντας 
δοῦλος ἀποκλειστικὰ ἐκείνου (καὶ ὄχι ἀνθρώπων 1, 10). Μάλιστα ὁ ἀποστολέας καὶ ἀπόστολος 
πλέον ταυτίζει τὸν ἑαυτὸ του μὲ τὸν προφήτη τοῦ πάθους Ἱερεμία (1, 5) ἀλλὰ καὶ τὸν πάσχοντα 
«υἱό» τοῦ δευτεροησαΐα (Ἡσ. 49, 1-5 // 1, 15) ποὺ παρότι ξεκινᾶ τὴ δράση του ὡς διώκτης, εἶναι ἐκ 
κοιλίας μητρὸς προορισμένος νὰ γίνει φῶς τῶν ἐθνῶν. Πρβλ. O. Hofius, Παῦλος: Ἱεραπόστολος καὶ 
Θεολόγος. Ἡ Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Συναγωγή καινοδιαθηκικῶν Μελετῶν (Επιμ. χρ. Καρακόλης 
[…]), Αthen 2012, 141-169, εδώ 164-169. 

64. Παρότι έλαβε τας αγίας ευχάς του οικουμενικού πατριάρχη κυρ Σωφρονίου (56), έχει 
συνείδηση της εξουσίας, που του έχει χορηγήσει η θεϊκή Κλήση και το άγιο Πνεύμα: Τούτος ο 
τάφος έχει την εξουσία να διδάσκη βασιλείς και πατριάρχας, ιερείς […] Αυτά οπού σας είπα το ίδιον 
είναι ωσάν να κατέβη ο ίδιος ο Θεός να σας τα ειπή [αποστολική συνείδηση. 48-49]. Έτσι ασκεί 
κριτική προς τους Ιερείς παρότι τους θεωρεί ανώτεροι από τους Αγγέλους!

65. ςτην Παλιά Αθήνα εξαιτίας μιας ανομβρίας αρχικά στον άγιο Ιωάννη Πρόδρομο στις 
Κολώνες (ςτύλοι ολυμπίου διός) εδεήθησαν οι Τούρκοι εις τον Μωάμεθ, αλλά δεν έβρεξεν, 
οι χριστιανοί εις τον Προφήτην Ηλίαν, δεν έβρεξεν επίσης. Τελικά η σκυτάλη πέρασε στους 
Αιθίοπες και τότε μετά από άκρα σιωπή, γονυκλισία και σκύψιμο κεφαλής πάνω στο χώμα, 
ξεμύτισσαν από τον ύμηττό κάτι συννεφάκια. Βλ. με παραπομπή στο δ. Καμπούρογλου («Αι 
Παλαιαί Αθήναι 1922) Ι. Μιχαλακόπουλος, Το ύπαίθριο Προσκύνημα των Αιθιόπων. Οι Τρεις 
Ιεράρχαι 1577 (2019) 19.

66. Αναφορικά με την ερμηνεία του χωρίου βλ. Bob Wielenga, ‘Remember the law of Moses’: 
Malachi 3:22 in prophetic eschatology, with a missional postscript. Skriflig/ Luce Verbi 53 (1) 
https://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/2452 
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4. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι στον προφορικό λόγο και δη το 
Κήρυγμα του 18ου αι. ήταν συνήθης η επιστράτευση της αντίθεσης «άσπρου 
– μαύρου», όχι τόσο για να εξορκιστεί το «μαύρο», αλλά για να τονιστούν τα 
«σημεία» της ταυτότητας του άσπρου.67 Αν και απουσιάζουν τα προσφιλή εκεί-
νη την περίοδο τοπία εφιαλτικά ή αναψύξεως, όνειρα και φαντασιώσεις προσώ-
πων68, γενικότερα στη γλώσσα του πΚ εκτός από την αντίθεση, κυρίαρχη είναι 
και η χρήση της υπερβολής. γουρουνόπουλο π.χ. είναι η υπερηφάνεια69 και όχι 
ο «άλλος» – ο αλλόφυλος!

Όσον αφορά στον «αντισημιτισμό» του πΚ παρατηρώ τα εξής:

1. Βασική αρχή στο Κήρυγμά του είναι η αίσθηση της καθολικότητας της σωτη-
ρίας: Όλοι από τον Αδάμ είμαστε, μόνον η πίστη μας χωρίζει (46). Η Πατρίδα, 
η γήινος – η ματαία (58) είναι το χάνι καθ΄ οδόν προς την αληθινή (Πατρίδα): 
την άνω Ιερουσαλήμ. ο Κύριος σαρκώθηκε για να σώσει όλους (πρβλ. ως «πα-
ράδειγμα» το κόκκινο αβγό 68). οι δικιές μας αμαρτίες σταύρωσαν τον Κύριο. 
Κάθε άνθρωπος έχει τρεις εχθρούς: τη σάρκα, τον κόσμο και το διάβολο (55 
[όχι τους Εβραίους]). διαθέτει 3 ή 4 θεραπευτικά μέσα (70). Η επιμονή του στις 
Διδαχές να σχολιάζει τη Γένεση (δημιουργία – νώε – Αβραάμ [φιλοξενία]) και 
όχι στην Έξοδο, παρότι, όπως αποδεικνύεται ανωτέρω είχε πλήρη συνείδηση 
ότι ο λαός (τον οποίο δεν χαρακτηρίζει νέο Ισραήλ) βρίσκεται σε Πορεία εν 
τη «Ερήμω», οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι ακριβώς η πρώτη (η Γένεση) 
με την Πρωτοϊστορία και τον Αβραάμ, τον γενάρχη και των Ισραηλιτών και 
των Ισμαηλιτών, αναφέρεται καθολικά στις απαρχές ολόκληρης της ανθρωπό-
τητας. Βεβαίως, όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι θεωρεί τη δημιουργία 
του Κόσμου συνέπεια της πτώσης του Εωσφόρου, μάλλον είχε υιοθετήσει την 
εκδοχή της Γενέσεως, όπως αυτή κυκλοφορούσε στο υπόδουλο γένος μέσω Πα-
ραφράσεων (π.χ. γ. χούμνου, η Κοσμογέννησις70. Ι. Καρτάνου, Παλαιά τε και 

67. Κ.γ. Κασίνη, η Ρητορική των Διδαχών του Μηνιάτη. Τόμος Πρώτος, Α´ η Αντίθεση. Αθήνα 
1998.

68. Β. Πούχνερ (W. Puchner), Ανοιχτά ζητήματα στην έρευνα για το κρητικό θρησκευτικό 
ποίημα «Παλαιά και νέα διαθήκη» Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία, 12ος-17ος αι.: 
Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca MediiAevi. (Επιμ. ςτέφανος Κακλαμάνης, 
Αλέξης Καλοκαιρινός). Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 2017, 477-490.

69. Π.χ. τον υπερήφανο τον σιχαινόμαστε (64)!
70. Η Κριτική Έκδοσή της έχει πραγματοποιηθεί από τον γ.Α. Μέγα, από την Ακαδημία 

Αθηνών (Αθήναι 1975). Και αυτό το έργο αφιερώνει πολύ μεγαλύτερη έκταση στη γένεση παρά 
στην Έξοδο. δεν ταυτίζει, όμως, το δέντρο της γνώσης με συκιά, όπως κάνει ο πΚ., ο οποίος 
επίσης δεν κάνει λόγο για «λάδι το πορφυρώτατον» (109).
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Νέα Διαθήκη71). ςημειωτέον ότι η Έξοδος χρησιμοποιούνταν από τις μεγάλες 
Επαναστάσεις της εποχής του και δεν αντιστοιχούσε στη στοχοθεσία του πΚ.72

2. Νομίζω ότι στην περίπτωση του πΚ ίσχυε αρχικά απόλυτα αυτό που αποκα-
λύπτει το Μαρτυρολόγιο73: «Ο αποστολικός ούτος διδάσκαλος, ποτέ δεν άνοι-
ξε στόμα να ειπή λόγον εναντίον των Εβραίων ούτε εις την Θεσσαλονίκην, 
ούτε εις Καστορίαν, ούτε εις τα Ιωάννινα, ούτε εις κανένα άλλο μέρος, όπου 
ήσαν Εβραίοι, αλλά μόνον τους χριστιανούς εδίδασκε να πολιτεύωνται ωσάν 
χριστιανοί». Η προτροπή του Όσοι αδικήσατε ή χριστιανούς ή Τούρκους ή 
Εβραίους, ή Φράγκους, να δώσετε το άδικον οπίσω, διατί είναι κατηραμένον 
και δεν βλέπετε προκοπήν ουσιαστικά αποκόπτει και τις ρίζες της έκρηξης 
του αντιιουδαϊσμού, ο οποίος οφειλόταν στον άκριτο δανεισμό με υπερβολι-
κά επιτόκια κατεξοχήν από Εβραίους. Η μη δυνατότητα (ή μη βούληση) απο-
πληρωμής των χρεών προκαλούσε τα σκληρά πογκρόμ εναντίον των δανειο-
ληπτών (των Εβραίων). ςημειωτέον ότι ήδη ο Πλούταρχος (Περί τοῦ μὴ δεῑν 
δανείζεσθαι) στα τέλη του 1ου αι. θεωρούσε ότι οι σύγχρονοί του «Έλληνες» 
δεν κινδύνευαν τόσο από τους εξ Ανατολών επιτιθέμενους εχθρούς, οι οποίοι 
χρησιμοποιούσαν τα όπλα, όσο από τους εκ δυσμών ερχομένους, οι οποίοι 
εκμεταλλεύονταν το δανεισμό και τον τόκο (ο οποίος είναι παρά φύσιν) για 
την προμήθεια μη απαραίτητων ειδών, και έτσι δημιουργούνταν θύτες και θύ-
ματα. δεν είναι τυχαίο ότι ο πΚ. με το κατεξοχήν Κατά Εβραίων Κείμενό του 
(βλ. Επίμετρο ΙΙ) κατακεραυνώνει τα αλισιβερίσια με τους κατεξοχήν πραγμα-
τευτάδες της εποχής του (Εβραίους), ίσως διαβλέποντας και τον κίνδυνο που 
προκύπτει από τον δανεισμό, στον οποίο όμως δεν αναφέρεται άμεσα74.

3. Ταυτόχρονα στις ομιλίες του ο πΚ. όντως έχει υιοθετήσει στερεότυπα περί των 
θεομάχων Εβραίων, τα οποία, όπως ήδη διαπιστώσαμε, «επιβεβαίωναν με τα 
ευρεία σε κυκλοφορία έργα τους μεταστραφέντες Ιουδαίοι. ο ίδιος αποσιωπά 
το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ρωμ. 9-11, στα τελικά Έσχατα και οι Εβραίοι 
θα σωθούν: όσοι βεβαίως πιστέψουν στον Κύριο. Ενώ μάλιστα στην Προς Ρω-
μαίους (κεφ. 2-3) ο απ. Παύλος διακρίνει εμφατικά τον φυσικό νόμο από την 
Τορά, ο πΚ ταυτίζει στις Παραβολές του αυτούς τους δύο (καθώς ευνοούν 
την αντεκδίκηση [ius talionis]) και εν συνεχεία τους διακρίνει από τον εχθρικό 
προς τη γυναίκα «γουρουνίσιο» (!) νόμο του Ισλάμ και βεβαίως του χριστού. 

71. Βλ. υποσημ. 49 (Puchner).
72. Μ. Walzer, Έξοδος και Επανάσταση. Μετ. Β. Καργούδης. Αθήνα: Εκδόσεις Άρτος ζωής 

2015.
73. ςελ. 205.
74. Αποτρέποντας την προμήθεια αγαθών όχι απολύτως απαραίτητων για την επιβίωση (όπως 

το κρέας και το αλκοόλ - ρακί), ουσιαστικά αχρηστεύει τον «βερεσέ» και άρα τη δημιουργία 
«θυτών και θυμάτων» και στις δύο πλευρές
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Ενώ ο ίδιος ο Κύριος στους συνοπτικούς Ευαγγελιστές ομιλεί για σταυρική κα-
ταδίκη του από τους πρεσβυτέρους και Αρχιερείς και γραμματείς75, ο πΚ ομιλεί 
για βασανισμό του συλλήβδην από τους Εβραίους. ςε αντίθεση και προς τον 
Ι. χρυσόστομο, ο πΚ υιοθετεί στο Κήρυγμά του απόκρυφες διηγήσεις ισότιμα 
με τα κανονικά Κείμενα. Εντυπωσιακό είναι π.χ. το βιογραφικό του Ιούδα του 
Ισκαριώτη76, ο οποίος όμως δεν ταυτίζεται άμεσα με όλους τους Εβραίους (ένε-
κα της φιλαργυρίας του). Επίσης, όπως ήδη σημειώσαμε, ο πΚ δεν υιοθετεί τον 
χαρακτηρισμό «νέος Ισραήλ» για τον υπόδουλο ρωμέικο77. 

4. Η σκληρή Κριτική εναντίον των Εβραίων, η οποία αποτυπώνεται στην διδαχή 
γ΄ και τελικά το μαρτύριό του, προέκυψε μάλλον όταν συκοφαντήθηκε από 
τους Εβραίους ως σπιούνος των Μοσχοβιτών, καθώς αγωνίστηκε υπέρ της 
διαφύλαξης της αργίας της Κυριακής. ςυνδεόντάς την με τον Ευαγγελισμό, 
τη γέννηση και την Ανάσταση (όχι όμως και την Αποκάλυψη), την θεωρούσε 
βασικό δείκτη ταυτότητας (identity marker) των υπόδουλων ρωμιών (που υπο-
βιβάζονταν ως «γκιαούρηδες» [= άπιστοι] ή « Κάφροι» [kaffirs = απολίτιστοι]) 
και ουσιαστικό μέσον εμπέδωσης των αληθειών της πίστης τους. Αυτό το γε-
γονός αποδεικνύεται από τα δύο βασικά «νεύρα» της συγκεκριμένης ομιλίας 
(διδαχή γ´), που απευθύνονται σε σωφρονισμό των ακροατών και όχι σε «κρέ-
μασμα του Ιούδα»78: Εισαγωγή: Πόσον κακόν πράγμα χριστιανοί μου να πέση 
άνθρωπος εις αμαρτίαν και να μη μετανοήση, στοχασθήτε: τον παλαιόν και-
ρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους διδασκάλους, 
όλους τους καλούς, χιλιάδες φορές άφησαν τον Θεόν και επροσκύνησαν τον 
διάβολον […]. Επίλογος: Τούτα διότι σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι δια να 
φονεύετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά να τους κλαίετε, πώς 
άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολο. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν 
εμείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, δια να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και 
μας αφήσει από το χέρι του και το πάθωμεν και εμείς ωσάν τους Εβραίους και 
χειρότερα. 

75. Μκ. 8, 31. 10, 32 // Μτ. 20, 17 // λκ. 18, 31 [παραδοθήσεται τοῖς ἔθνεσιν]. Πρβλ. Πρ. 3, 17 
[ομιλία Πέτρου]: Καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν).

76. Πρβλ. Β. Πούχνερ, Βυζαντινός οιδίπους και μεσαιωνικός Ιούδας. Ανιχνεύσεις στον 
παραμυθολογικό τύπο Aa Th 931, Βυζαντινά θέματα της ελληνικής λαογραφίας, λαογραφία-
παράρτημα 4, Αθήνα 1994, 96-128. Του ιδίου, Ο Ιούδας στην ορθόδοξη παράδοση και τον λαϊκό 
πολιτισμό της Βαλκανικής, Αθήνα: Αρμός 2015. Ευχαριστώ το ςυνάδελφο Ι. Βιβιλάκη για την 
επισήμανση.

77. Επίσης δεν δίνει έμφαση στη μεγάλη διάρκεια της αιχμαλωσίας του ισραηλιτικού λαού 
(σύνηθες επιχείρημα στον αντιιουδαϊκή ρητορική), ίσως διότι απευθύνεται σε ακροατές που 
επίσης βιώνουν μακροχρόνια σκλαβιά έχοντας απολέσει την Πόλη και το ναό τους.

78. Βλ. Επίμετρο Ι.
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5. Βεβαίως και στο περιεχόμενο της ίδιας της ομιλίας υιοθετεί στερεότυπα ενα-
ντίον των Εβραίων (αιματική κατηγορία, λατρεία κεφαλής όνου, μόλυνση τρο-
φών) με σκοπό να αποκλείσει τις αγοραπωλησίες μαζί τους, οι οποίες γίνονταν 
κατεξοχήν στα παζάρια, τα οποία κατάφερε ο πΚ να μεταθέσει την ημέρα του 
ςαββάτου. Η Κριτική του νέου ζηλωτή Ηλία, ο οποίος σύμφωνα και με το Μαλ. 
3, 22 θα υπενθυμίσει στους «υπόδουλους» την εφαρμογή του νόμου και θα 
συσφίγξει τις αναμεταξύ τους σχέσεις, αιτιολογείται από τον αγώνα που δίνει 
ο πΚ όχι απλώς να διασώσει, αλλά να διαμορφώσει ταυτότητα στους ακροα-
τές του, οι οποίοι μέσω των εξισλαμισμών και της υιοθέτησης της αρβανίτικης 
γλώσσας είχαν απολέσει τα βασικά στοιχεία της αυτοσυνειδησίας, η οποία 
προηγείται του σεβασμού της ετερότητας. Ας μη λησμονούμε ότι η ταυτότητα 
απαρτίζεται από την άποψη που διαμορφώνουν οι εντός για τον εαυτό τους 
και εκείνη που καθιερώνεται στους εκτός. γι΄ αυτό νομίζω ότι ο πΚ. υπερτονί-
ζει, κομίζοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα (όπως του Σαπρίκιου και του 
Νικηφόρου, του Πέτρου και του Παύλου [όχι των αποστόλων]), την αγάπη 
προς τον ομόδοξο (ακόμη κι αν είναι γύπτος79), την αποφυγή διαζυγίου και τον 
σεβασμό προς τη γυναίκα (σε περίπτωση στειρότητας, ακόμη και μοιχείας)80, 
στοιχεία που διαφοροποιούν πλήρως τον χριστιανικό νόμο από εκείνο των 
Ιουδαίων και του Ισλάμ, όπως τάσσεται και υπέρ της υιοθέτησης συγκεκριμέ-
νων στερεοτύπων ακόμη και στην εξωτερική εμφάνιση (γένια για τους άνδρες, 
όχι μακριές φούντες). ςτο ίδιο πλαίσιο ταλανίζει την υπερηφάνεια (51) δίνο-
ντας ιδιαίτερη έμφαση στην καθαρή Εξομολόγηση (η οποία εκτός των άλλων 
δεν απαντά στον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ), τους αφορεσμούς (67 όπως και οι 
Ε.), την χρήση μαγικών αμποδεμάτων (77) και την μη αντεκδικητικότητα. Επι-
βάλλεται σεβασμός στο Όνομα του Κυρίου, το οποίο στην περίπτωση των χρι-
στιανών δεν είναι το ακοινώνητο γιαχβέ ούτε ένα από τα 99 ισλαμικά ονόματα, 
αλλά η Αγάπη. Εν προκειμένω παραπέμπει στην αποκάλυψη του Κυρίου τόσο 
στον Μωυσή (Έξ. 32-33) όσο και στον Ηλία στο χωρήβ (γ´ Βασ. 19 [χωρήβ = 

79. Και οι γύπτοι διακρίνονταν σε χριστιανούς και μη. Μάλιστα η δεύτερη κατηγορία δεχόταν 
τη μομφή ότι είναι «σταυρωτές του Ιησού» διότι ασχολούνταν με σχετικά επαγγέλματα. Βλ. τη 
σχετική αναφορά στο άρθρο του δ. ςταθακόπουλου στο άρθρο: Τι έγιναν οι μουσουλμάνοι στην 
Ελλάδα. Βλ. υποσ. 16

80. Αν στο παρόν ςυνέδριο δημοσιεύεται ξεχωριστή Εισήγηση, καταγράφω κάποια 
χαρακτηριστικά σημεία της διδασκαλίας του πΚ. (1) γυναίκα ίση λόγω δημιουργίας παρότι 
«κάθεται» στον πρόναο. ο πατρο - Κοσμάς απαγορεύει τη δευτερογαμία και τον στιγματισμό 
των στείρων γυναικών (65), όπως και τον λιθοβολισμό της «πόρνης» - μοιχαλίδας, για την οποία 
προτείνει την ευσπλαχνία – συγχώρεση (έστω κι αν δικαιολογεί το διαζύγιο ένεκα πορνείας). 
Θεοτόκος να πληρώσει το χρέος (73). οι σελίδες παραπέμπουν πάντα στο έργο του Μενούνου 
(παραπ. 1).
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ξίφος, ερήμωση]), ως Ελέους – Αύρας λεπτής και μάλιστα μετά από ενέργειες 
ζηλωτικές, σφαγής δηλ. των αμαρτησάντων. 

6. ςε αυτό το σημείο, για να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η καλ-
λιέργεια ταυτότητας σε ένα πολυφυλετικό περιβάλλον, ας θυμηθούμε ότι στα 
ίδια τα βιβλία της Κ.δ. συμβαίνουν τα εξής: (α) ο ίδιος ο απόστολος Παύλος, 
ο οποίος συγγράφει τον Ύμνο της Αγάπης στο Ά  Κορ. 13, για να υπογραμμίσει 
το γεγονός ότι η συναλληλία εντός της Κοινότητας είναι το ύψιστο χάρισμα, 
στον επίλογο της ίδιας επιστολής αναθεματίζει όσους δεν φιλούν / αγαπούν 
τον Ιησού Κύριο (16, 22). Ήδη στο κεφ. 10, όπου αναφέρεται στο κοινό τρα-
πέζι ως δείκτη ταυτότητας, παροτρύνει τους πλούσιους παραλήπτες του όχι 
να περιμένουν τους πτωχούς, αλλά να χορταίνουν σπίτι τους. Ενώ στο κεφ. 7 
της ίδιας επιστολής τάσσεται υπέρ της κοινής συζυγικής κλίνης στα μικτά ζευ-
γάρια, στο Β´ Κορ. 6, 14-18 επιτάσσει, υιοθετώντας τη γλώσσα του Κουμράν, 
τα εξής: 14Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ 
ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βε-
λιάρ, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; […] Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ 
ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς 
[…].81 ο «μαθητής της αγάπης», στο μεν Ευαγγέλιο στρέφεται με σκληρότητα 
εναντίον των «Ιουδαίων», στις δε καθολικές Επιστολές του, όπου δεσπόζουν 
γνωστά χωρία, όπως «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Ά  Ιω. 4, 8), επιτάσσει ακόμη και 
Χαίρειν να μην λένε οι παραλήπτες του σε όσους αρνούνται την ταυτότητα 
της ιωάννειας Κοινότητας (Β´ Ιω. 10)82. Πρόσφατα οι Ophir & Rosen-Zvi (Goy: 
Israel’s Multiple Others and the Birth of the Gentile. Oxford 2018) υπογράμμισαν 
ότι η οξεία διαλεκτική των Εβραίων απέναντι στα έθνη ως «ξένων» οφείλεται 
στην αντίδρασή τους στον απ. Παύλο και την επιβίωσή τους στο περιβάλλον 
στα τέλη του 2ου αι. μ. χ.. Ήδη, όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη βαβυ-
λώνια αιχμαλωσία αλλά και στη διασπορά του επί αιώνες, ο Ισραήλ διατήρησε 
την ταυτότητά του, διότι εξήρε την αξία της περιτομής και του ςαββάτου83. 

81. ςημειωτέον ότι στο Ά  Κορ. 5 ο Π. σημειώνει ότι ουδέποτε τους κάλεσε να απομακρυνθούν 
από το αμαρτωλό περιβάλλον: 9  Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, οὐ 
πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ 
ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. Με την ίδια στοχοθεσία γράφεται ειδικά το Ά  Κορ. 7 
αλλά και το κύκνειο άσμα της παύλειας θεολογίας: οι Ποιμαντικές, όπου προσλαμβάνεται ό,τι 
θετικό διαθέτει οι κόσμος ως δημιουργία του Θεού.

82. για την χρήση της «στρατηγικής» άσπρο – μαύρο της Ά  Ιωάννη, σημαντικά όσα αναφέρει 
ο H.Schmid, Keine Identität ohne Abgrenzung? BiKi 158 (2004) 10-13. Πολύ κατατοπιστικό και 
το άρθρο του χρ. Καρακόλη, Έχει Όρια η Αγάπη; Η περί Αγάπης αντίληψη του Κατά Ιωάννην 
Ευαγγελίου υπό το Φως της σχετικής συνοπτικής Παραδόσεως. Για την Αγάπη. (επιμ. ςτ. 
ζουμπουλάκης). Αθήνα:Άρτος ζωής 2017. 34-51.

83. για το θέμα της ταυτότητας κοινοτήτων, όπως η ιουδαϊκή ή η χριστιανική, βλ. Erik Waaler, 
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Ακριβώς και ο πΚ υπερτονίζει την αξία του βαπτίσματος στην κολυμβήθρα και 
της Κυριακής.

Συμπεράσματα

Προφανώς ο πΚ., ο οποίος, καταγόμενος από την ορεινή Αιτωλία, ως «χαρακτή-
ρας» ένοιωθε να εμπνέεται από τον «πύρινο ζηλωτισμό» του επίσης ορεισίβιου 
Ηλία, θεωρούσε ότι ο μεγάλος κίνδυνος για τους ακροατές του προέρχεται από 
τις δοσοληψίες με τους Εβραίους, οι οποίοι στην εποχή του παρουσίαζαν υψηλό 
βαθμό «συσπείρωσης». Εξισώνει, όμως, με τον διάβολο όχι μόνον τους Εβραίους, 
αλλά και τους υπερήφανους και άλλες κατηγορίες ανθρώπων εντός της Εκκλη-
σίας. Το Κήρυγμά του ήταν μέρος ενός ολοκληρωμένου τελετουργικού μυσταγω-
γίας και μεταμόρφωσης, το οποίο κορυφωνόταν με την Ευχαριστία της Κυριακής. 
γι’ αυτόν (πΚ.), όπως και για τους Κολλυβάδες της εποχής του, η Κυριακή και η 
αργία της ως εμπειρία Ευαγγελισμού και Ανάστασης ήταν σπουδαίος – ουσια-
στικός δείκτης ταυτότητας, τον οποίον «ακύρωναν» τα «αλισιβερίσια». οι ίδιοι 
οι Εβραίοι στο παρελθόν τους αντιστοίχως είχαν υπερασπιστεί έως θανάτου την 
εφαρμογή του ςαββάτου. 

Επιπλέον η ένταση Κατά Ιουδαίων κλιμακώθηκε από την καταγγελία - συκο-
φαντία του στον οθωμανό από τους Εβραίους ως κατάσκοπο των ρώσων, κάτι 
το οποίο διαστρέβλωνε εντελώς το Κήρυγμά του. Αντίστοιχη συμπεριφορά, όπως 
διαπιστώσαμε στο Ά  Θεσ. 2, επιδεικνύει ήδη τον 1ο αι. και ο Παύλος απέναντι 
στους ομοεθνείς του. Και το Κήρυγμα του πΚ, όπου κάνει χρήση της ευρέως δια-
δεδομένης στην εποχή του αντίθεσης και της υπερβολής, είχε προσανατολισμό 
την άνω Ιερουσαλήμ (όχι «κάποια Μεγάλη Ιδέα»), ενώ και ο όρος Έλλην χρησιμο-
ποιούνταν ως συνώνυμο του ασεβούς και του αιρετικού. 

η επίδραση της χρήσης του Σεμά από τον Παύλο στο Ά  Κορ. 8, 6 στη διαμόρφωση ταυτότητας 
των Χριστιανών της Κορίνθου. Συζητώντας με τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και τον René 
Girard (επιμ. Σ. Δεσπότης, Κ. Κεφαλέα). Αθήνα: Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2019, 22-
40.Παραθέτω και την πολύ σημαντική τοποθέτηση του συναδέλφου Ι. Βιβιλάκη, η οποία 
μου δόθηκε ως ανατροφοδοσία για το παρόν άρθρο: Η πρακτική του Κοσμά είναι κάτι που 
συναντούμε στο ορθόδοξο κήρυγμα της Τουρκοκρατίας όπου η σύναξη καλείται να ταυτιστεί με 
συγκεκριμένους ήρωες και να μισήσει άλλους, να νιώσει χαρά ή ενοχή με την ιστορία που ακούει. 
Έτσι θα αναγνωρίσει εχθρούς και αντιπάλους, φίλους και συμμάχους, σε δίκες που στήνονται 
ή σε πολέμους που περιγράφονται από τον άμβωνα. […] Προσωπικά θεωρώ ότι με ψυχραιμία 
οφείλω(ουμε) να τα τοποθετούμε στην εποχή τους και να φανερώνουμε ότι είναι κατασκευές που 
εξυπηρετούν έναν ψυχολογικό σκοπό: τη συλλογική καταδίκη του κακού και των εγκλημάτων 
κατά του θεού. ωστόσο, αυτή η καταδίκη δεν ευνοεί την αγάπη και τη συγχώρεση.
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Το «σημείο Αναφοράς» του πΚ, το οποίο κατεξοχήν έμενε να υπενθυμίζει την 
παρουσία και το Κήρυγμά του ήταν ο ςταυρός, το «σημείο του ύιού του Ανθρώ-
που» και κατά τη δευτέρα Παρουσία Του (Μκ. 24, 30), καθώς η αλήθεια και η 
αγάπη δεν διαθέτουν κανένα άλλο όπλο στη μάχη ενάντια στο ψεύδος και στη βία 
παρά τη μαρτυρία του πάθους. δεν αποκλείεται μάλιστα ως σκηνικό των ομιλιών 
του να μην ήταν απλώς αυτό (το σημείο), αλλά ο Τάφος, εκ του οποίου ενίοτε 
αυτοπαρουσιάζεται να ομιλεί. Το γεγονός ότι σε καμιά περίπτωση δεν ήθελε να 
χρησιμοποιηθεί ο ςταυρός ως εργαλείο σταυροφορίας εναντίον των Εβραίων, το 
μαρτυρεί το ίδιο το μαρτύριό του, το οποίο αποδέχθηκε με χαρά, χωρίς να αφήνει 
καμιά διαθήκη μίσους εναντίον των Εβραίων, οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτό. 
ςτην ίδια την καρδιά της καταγγελτικής γ διδαχής σημειώνει: Ο Διάβολος θέλει 
να πίνωμεν το αίμα των παιδιών και όχι ο Θεός. Ο Χριστός μας παραγγέλλει να 
ευχώμεσθεν όλον τον κόσμον. Προφανώς εδώ υπάρχει υπαινιγμός στα λόγια του 
Εσταυρωμένου στο Κατά Λουκάν, που επαναλαμβάνονται και από τον ςτέφα-
νο και συνεπώς αποτελούν «χαρακτηριστικό» της ταυτότητας του χριστιανού 
Μάρτυρα: Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν (λκ. 23, 34. Πρ. 7, 60). ο 
«νόμος ο πνευματικός», που διέπει τη ζωή του και το φρόνημά του, ήταν σε κάθε 
περίπτωση όχι απλώς η μη ανταπόδοση βίας, αλλά «όποιος σου δώση ράπισμα 
από το δεξιόν, να γυρίσης και το αριστερόν» (Παράδειγμα 4). Άλλωστε και ο ίδιος 
ο πΚ, όπως μαρτυρεί και το προαναφερθέν παράδειγμά του περί του Σαπρίκιου 
και του Νικηφόρου, θεωρεί αδύνατη την τελείωση του μαρτυρίου άνευ της πλή-
ρους συγχωρετικότητας του «αντικειμένου», η οποία προσεύχεται διακαώς υπέρ 
της μεταστροφής κάθε «ςαύλου» διώκτη και της μελλοντικής ένταξής του στη 
Βασιλεία. Πρόκειται για μοτίβο που διακρίνουμε έντονα και στα πρόωρα Μαρτυ-
ρολόγια του χριστιανισμού. ύπό αυτήν την έννοια είναι σίγουρο ότι θα καταδίκα-
ζε με ζήλο όσα έναν αιώνα αργότερα συνέβησαν (α) στην Κέρκυρα εναντίον των 
Εβραίων και περιγράφει τόσο ανάγλυφα και ο Παπαδιαμάντης στον Αντίκτυπο 
του Νου αλλά και στη συνέχεια (β) στα μέσα του 20ού αι. με το ολοκαύτωμα (τη 
ςόαχ). Άλλωστε και η ίδια η συλλογική μνήμη, η οποία αν και είναι επιλεκτική 
διασώζει βασικά χαρακτηριστικά των μορφών, τον διατήρησε ως «Εθνομάρτυρα».
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ Ι: «ΑΝΤΙΙΟΥΔΑϊΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ πατρο Κοσμά»
(Διδαχή Γ, 195 κε.)

Πόσον κακόν πράγμα χριστιανοί μου να πέση άνθρωπος εις αμαρτίαν και να μη 
μετανοήση, στοχασθήτε: Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους 
προφήτας, όλους τους διδασκάλους, όλους τους καλούς, χιλιάδες φορές άφησαν 
τον Θεόν και επροσκύνησαν τον διάβολον. Και τόσον οπού έκαμαν ένα μοσχάρι 
και το επροσκυνούσαν διά Θεόν, καθώς το έχουν έως σήμερον. Και τώρα το αυτό 
είναι να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι, να τρώγης και να πίνης με τον 
διάβολον, το αυτό είναι και με τον Εβραίον. Απετόλμησαν και εσταύρωσαν τον 
χριστόν μας. ο Πανάγαθος εις όλα αυτά εφύλαγε, τους εσκέπαζε, δεν τους άφηνε 
από το χέρι του. Εκαρτέρεσεν ο Κύριος ύστερα από την ςταύρωσίν του τριάντα 
χρόνους να μετανοήσουν. Τότε τους εκαταράσθη, τότε τους αφώρισε, τους οργί-
σθη και αφήκε τον διάβολον μέσα εις την καρδίαν τους, καθώς τον έχουν έως την 
σήμερον. Εσκοτίσθησαν, έφυγαν από όλον τον κόσμον και επήγαν εις την Ιερου-
σαλήμ. ςηκώνει ένα βασιλέα από την παλαιάν ρώμην και αποκλείει τους Εβραίους 
μέσα εις την Ιερουσαλήμ και οι πατέρες και οι μητέρες από την πείνα έσφαζαν τα 
παιδιά τους και τα εψενον καί τα έτρωγαν. ο διάβολος θέλει να τρώγουν οι γονείς 
τα παιδία τους και όχι ο Θεός. Ακούτε, αδελφοί μου, ο άνθρωπος τι κακόν παθαί-
νει όταν τον αφήση ο Θεός από το χέρι του; «Φοβερόν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ 
ζῶντος» (Εβραίους 10, 31). Μεγάλην ευσπλαγχνίαν έχει ο Θεός! ναι, μα έχει και 
μεγάλην οργήν. Και καθώς επαίδευσε τους Εβραἰους, παιδεύει και ημάς ανίσως 
και δεν κάμωμε καλά.

Βάνει ο Θεός τον βασιλέα μέσα εις την Ιερουσαλήμ και θανατώνει χίλιες χι-
λιάδες και εκατόν είκοσι χιλιάδες Εβραἰους, και τόσον οπού έγινε το αίμα ωσάν 
θάλασσαν. Τριάντα φλωρία επούλησαν οι Εβραίοι τον χριστόν μας, τριάντα εις 
το φλωρί επούλησεν ο χριστός μας χίλιες χιλιάδες Εβραίους. Εσύ έμαθες και 
πουλείς τον χριστόν μας και εκείνος δεν ημπορεί να σε πουληση; Και τώρα, μην 
ημπορώντας οί Εβραἰοι να τον μεταοταυρώσουν τον χριστόν μας, κάθε Μεγάλη 
Παρασκευή τον κάνουν από κερί και τον σταυρώνουν και υστέρα τον καίουν ή 
παίρνουν ένα αρνί και το κτυπούν με μαχαίρια και το σταυρώνουν αντίς διά τον 
χριστόν. Ακούετε κακία των Εβραίων και του Διαβόλου; 

Καθώς γεννηθή το Οβριόπουλο, αντίς να το μανθάνουν να προσκυνάη τον 
Θεόν οι Εβραἰοι, παρακινούμενοι από τον διάβολον, ευθύς όπου γεννηθή το μα-
θαίνουν να βλασφημάει, να παραδίνη και να αναθεματίζει τον χριστόν μας και την 
Παναγίαν μας και εξοδιάζουν πενήντα - εκατό πουγγιά να εύρουν κανένα χριστια-
νόπουλο, να το σφάξουν και να πάρουν το αίμα του και μετά εκείνο να κοινωνούν. 
ο διάβολος θέλει να πίνωμεν το αίμα των παιδιών και όχι ο Θεός. Ο Χριστός μας 
παραγγέλλει να ευχώμεσθεν όλον τον κόσμον. 
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ο Εβραίος, όσον και αν είναι φίλος σου, πήγαινε και καλημέρισε τον και βάλε 
το αυτί σου εις το στόμα του, αφουγκράσου να ακούσης τι σε λέγει. Εσύ τον εύχε-
ται και τον χαιρετάς και εκείνος σε καταράται και σου λέγει «να καή η μέρα σου», 
διατί η καλή ημέρα είναι του Θεού και δεν θέλει να την λέγει ο Εβραίος. Τήραξε 
εις το πρόσωπον έναν Εβραίον όταν γελά να ιδής: τα δόντια του ασπρίζουνε, 
το πρόσωπον είναι ωσάν πανί αφωρισμένο, διατί έχει την κατάρα από τον Θεόv 
και δεν γελά η καρδία του, έχει τον Διάβολον μέσα του οπού δεν τον αφήνει84. 
Κοίταξε και έναν χριστιανόν εις το πρόσωπον, ας είναι και αμαρτωλός, λάμπει 
το πρόσωπον του, χύνει η χάρις του παναγίου Πνεύματος, διότι ο Θεός δεν τον 
αφήνει από το χέρι του. 

ςφάζει ο Εβραίος ένα πρόβατον και τα μισά τα εμπροστινά ποδάρια τα κρατεί 
διά λόγου του και τα πισινά τα μουτζώνει και τα κάνει κουρμπάνι εις τον διάβο-
λον και εκείνα τα πουλεί εις τους χριστιανούς διά να τους μαγαρίζει. Θέλει να 
σε φιλεύη ο Εβραίος κρασί ή ρακί; Αδύνατον είναι να σου το δώση ανίσως και 
δεν το μαγαρίση πρώτον. Αν δεν προφθάση να το κατουρήση, θε να πτύση μέσα. 
Όταν αποθαίνη κανένας Εβραἰος, τον βάνουν μέσα εις ένα σκαφίδιον μεγάλο και 
τον πλένουν με ρακί και του βγάνουν όλην την βρώμα και εκείνην την ρακήν την 
φτιάνουν με μυριστικά και τότε την πουλούνε εις τους χριστιανούς φθηνότερη δια 
να τους μαγαρίζουν. Οψάρια πουλούνε εις την πάλιν οι Εβραίοι και ανοίγουν το 

84. Εν προκειμένω ο πΚ κάνει χρήση της Φυσιογνωμίας. Βλ. υποσ. 20. Πρβλ. Έφη Βαφειάδη, 
Η εικόνα του Εβραίου στη νεοελληνική δραματουργία. Identities in the Greek world (from 1204 to 
the present day). Konstantinos A. Dimadis (επιμ.), Proceedings, 4th European Congress of Modern 
Greek Studies, Granada, 9-12 September 2010, European Society of Modern Greek Studies, Athens 
2011, τόμ. Α΄, σσ. 527-54. https://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Identities-
in-the-Greek-world-Granada-2010-Congress-Vol_1-2011-isbn_978-960-99699-3-21.pdf Βλ. 
και στο ιστολόγιο https://fyletika.blogspot.com/2018/08/blog-post_27.html#more, το οποίο 
είναι σαφώς αντισημιτικό, το άρθρο «Η Ανθρωπολογία των Εβραίων». γενικότερα στερεότυπη 
στην πολεμική εναντίον ενός εχθρικού έθνους ἠ ατόμου, είναι και η εστίαση στον χαρακτήρα 
του. Είναι χαρακτηριστικά όσα επιστρατεύει ο Φίλων κατά των Αιγυπτίων στην Πρεσβεία (παρ. 
17) και ο Τατιανός, Adversus Marcionem I.1: http://www.tertullian.org/articles/evans_marc/
evans_marc_04book1_eng.htm: Even so, the most barbarous and melancholy thing about Pontus 
is that Marcion was born there, more uncouth than a Scythian, more unsettled than a Wagon-
dweller, more uncivilized than a Massagete, with more effrontery than an Amazon, darker than 
fog, colder than winter, more brittle than ice, more treacherous than the Danube, more precipitous 
than Caucasus. Evidently so, when by him the true Prometheus, God Almighty, is torn to bits with 
blasphemies. More ill-conducted also is Marcion than the wild beasts of that barbarous land: for is 
any beaver more self-castrating than this man who has abolished marriage? What Pontic mouse is 
more corrosive than the man who has gnawed away the Gospels? Truly the Euxine has given birth 
to a wild animal more acceptable to philosophers than to Christians: that dog-worshipper Diogenes 
carried a lamp about at midday, looking to find a man, whereas Marcion by putting out the light of 
his own faith has lost the God whom once he had found.
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στόμα του οψαρίου και κατουρούνε μέσα και τότε το πουλούνε εις τους χριστια-
νούς. 

ο Εβραίος μού λέγει πως ο χριστός μου είναι μπάσταρδος και την Παναγίαν 
μου την λέγει πώς είναι πόρνη, το άγιον Εύαγγέλιον το λέγει πώς είναι από τον 
διάβολον. Τώρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίο; Ένας άνθρωπος να με υβρίση, 
να μου σκοτώση την μητέρα μου, τα αδέλφια μου, τα παιδία μου και υστέρα και το 
μάτι να μου βγάλη, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρέσω. Το δε να υβρί-
ζη τον χριστόν μου και την Παναγίαν μου δεν θέλω να τον βλέπω και η ευγένειά 
σας πώς σας βαστάει ή καρδιά σας και κάμνετε πραγματείες και λισιβερίσια με 
τους Εβραίους; 

Εκείνος οπού συναναστρέφεται με τους Εβραίους, αγοράζει και πουλεί, τι φα-
νερώνει; Φανερώνει και λέγει πώς καλά έκαμαν οί Εβραίοι και εθανάτωσαν όλους 
τους προφήτας, διδασκάλους και όλους τους καλούς. Καλά έκαμαν και κάνουν 
να υβρίζουν τον χριστόν μας και την Παναγίαν μας, καλά κάνουν και μας μαγα-
ρίζουν και πίνουν το αίμα μας. Αυτά και άλλα φανερώνει πώς καλά μας κάνουν οι 
Εβραίοι. 

Τούτα διότι σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι δια να φονεύετε τους Εβραίους 
και να τους κατατρέχετε, αλλά να τους κλαίετε, πώς άφησαν τον Θεόν και επήγαν 
με τον διάβολο. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν εμείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, 
δια να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήσει από το χέρι του και το 
πάθωμεν και εμείς ωσάν τους Εβραίους και χειρότερα. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΙΙ: ΠΕΡΙ ΤωΝ ΕΒΡΑΙωΝ ΣΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗ΄αἰ.85

1  Ἀθανασίου Βαρούχα ἱερομονάχου τοῦ Κρητός (1631-1708), Λόγοι ψυχω-
φελεῖς εἰς τὸ Σωτήριον Πάθος καὶ εἰς τὴν ἔνδοξον Ἀνάστασιν [...], Βενετία: 
Σάρος, 1711.

 Τὸ ἔργο ἔχει κάνει πάνω ἀπὸ 12 ἐκδόσεις τὸν ΙΗ΄αἰ. οἱ παραπομπές ἀπὸ τὴν 
ἔκδοση Βενετίας, γλυκύς, 1819.

 σ. 34. «Τότε ἡ κατηραμένη φυλὴ, σύρνοντάς τον δυναστικῶς».
 σ. 35. «Ὁ οὐρανὸς μἐ σκοτεινὰ νέφη ἐσκέπασε τὸν ἑαυτόν του διὰ νὰ μὴ βλέ-

πῃ τὴν σκληρότητα τῶν Ἰουδαίων. [...]. Μόνον τὸ ἀχάριστον γένος τῶν Ἰου-
δαίων περισσότερον ἐθυμώνετο. [...]. Μὴ ἠμπορῶντας πλέα μὲ τὰ καταραμένα 
τους χέρια νὰ τὸν πληγώνουσι, τὸν καταπληγώνουν μὲ ταῖς ἀφορεσμέναις των 
γλώσσαις μὲ πολλαῖς ὑβρισίαις καὶ ἀτιμίαις καὶ ἐμπαιγμούς».

2.  Διονυσίου μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως, Ὁμιλίαι [...], Βενετία: Γλυκεῖ, 
1777.

 (σ. 216). «Τῇ αὐτῇ (πρώτῃ) Κυριακῇ. Ὁμιλία ἑτέρα περί εἰκόνων διάφορος καὶ 
ποσαχῶς ἡ προσκύνησις αὐτῶν καὶ ποῖον τὸ ἐν αὐταῖς προσκυνούμενον. Καὶ 
περὶ τῶν Ὅρων ὁμοῦ τῆς Ἐκκλησίας». 

 (σ. 217). «Τὴν Ἐκκλησίαν πολυμηχάνως ὁ διάβολος ἐζήτησε κατὰ καιροὺς 
στρατεύμασι διαφόροις Ἰουδαίων ἤγουν, εἰδωλολατρῶν καὶ αἱρετικῶν πολεμῆ-
σαι».

 (σ. 218). «Πόσοι αἱρετικοὶ ἄλλοτε ταῖς γλωσσαλγίαις αὐτῶν, ςαβέλλιοι, Ἄρειοι, 
Εὐνόμιοι καὶ νεστόριοι; οἵτινες αὐτοὶ πάντες οὑ μόνον αἱρετικοὶ καὶ βλάσφη-
μοι ἧσαν, ἀλλὰ καὶ ὠμότατοι διῶκται καὶ συκοφάνται πικρότατοι τῆς ἀληθείας, 
ὥσπερ καὶ οἱ σημερινοὶ εἰκονομάχοι. [...] Εἰσὶ πολλοὶ λοιπὸν οἱ τρόποι καὶ τὰ 
ἐπιχειρήματα δι’ ὧν δύναταί τις ἐλέγξαι εὐκόλως τὴν βδελυρὰν ταύτην αἵρεσιν 
τῶν Εἰκονομάχων, ἀλλ’ ἀρκεῖ μόνον αὐτοῖς σήμερον δεῖξαι, πόθεν ἔσχον τὰς 
ἀρχὰς τῆς τοιαύτης αἱρέσεως, τοῦ μὴ προσκυνεῖν δηλαδὴ τὰς Ἁγίας Εἰκόνας, 
ὅπερ ὑπάρχει καὶ ἀρκετὸς ἔλεγχος εἰς αὐτούς. Τὴν ἀρχὴν οὖν τῆς αἱρέσεως 
αὐτῆς ἔλαβον οὐχὶ ἀπὸ στοχασμοῦ τινος τῆς διανοίας αὐτῶν, ἀλλὰ παρὰ τῶν 
ἐχθρῶν τῆς Πίστεως ἡμῶν, τῶν κακίστων Ἑβραίων, γένος ἔκφυλον καὶ πολέ-
μιον ἀείποτε τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τοὺς τοιούτους Θεομάχους μετεχειρίσθησαν 
συμβούλους οἱ χριστιανοὶ ἐν τοῖς πράγμασι τῆς Πίστεως καὶ Ἐκκλησίας αὐτῶν, 

85. οφείλονται στον πατ. γεώργιο Μποροβίλο. Καλό θα ήταν να γίνει και μία μελέτη για 
τον άγ. νικόδημο Αγιορείτη και τα σχόλιά του τόσο στα ρωμ. 9-11, όσο και στο Εορτδρόμιο 
[σχόλια στους Κανόνες ιδίως της μεγάλης Εβδομάδος] και το Πηδάλιο (σχόλια στους Κναόνες 
που απαγορεύουν τη συμμετοχή στη λατρεία της ςυναγωγής]. 
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καθὰ ἡ Ἱστορία διαλαμβάνει. Πρῶτος δὲ φησίν ὁ παῤῥησιάσας τὴν ἄθεον ταύ-
την τῆς Εἰκονομαχίας αἵρεσιν, ἐστάθη λέων ὁ Ἴσαυρος, ἄνθρωπος λίαν ἀγενὴς 
καὶ ἰδιώτης, ὃς τις συναναστρεφόμενός ποτε Ἑβραίοις τισί γόησι, καὶ εἰποῦσιν 
αὐτῷ μέλλειν τάχα (σ. 219) βασιλεῦσαι ἐκεῖνον, [...]. Ἦλθε καιρὸς δὲ καὶ βασι-
λεύει ὁ Ἴσαυρος. Πρὸς ὃν πορεύονται εὐθὺς οἱ Ἑβραῖοι ἐκεῖνοι, ζητοῦντες τὴν 
χάριν τοῦ προμαντεύματος, ἥτις ἦν ἡ καθαίρεσις τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. Τοιαύ-
την δωρεὰν ἐζήτησαν καὶ οὐχ ἁπλῶς οἱ πονηρότατοι, ἀλλὰ μετά τινος δῆθεν 
συμβουλῆς, ἐπιχειροῦντες κακεντρεχῶς καὶ ἀποδεικνύοντες παρεξηγήσει τῶν 
ῥητῶν τῆς Θείας γραφῆς, τὰς Εἰκόνας μὴ διαφέρειν τάχα τῶν εἰδώλων. [...]. 
οὕτως ἔσχε τὴν ἀρχὴν ἡ αἵρεσις τῆς Εἰκονομαχίας παρὰ τῶν πλέων μεγίστων 
ἐπιβούλων καὶ ἐχθρῶν τῆς πίστεως ἡμῶν, τῶν Θεομάχων λέγω Ἑβραίων». 

 (σ. 220). «Τὸν δὲ τίμιον ςταυρὸν καὶ Τάφον τοῦ χριστοῦ, τῶν Ἁγίων τὰ λείψανα 
καὶ τὰς Εἰκόνας αὐτῶν προσκυνοῦμεν τιμητικῶς».

 (σ. 222). «οἱ Ἑβραῖοι βλασφημοῦσιν, οἱ δὲ ἔξω τῆς Ἰουδαϊκῆς πλάνης, οἱ λέγο-
ντες ὅτι ἔφθασαν καὶ ἐν τῷ πνεύματι τῶν Ἱερῶν γραφῶν (λουθηροκαλβινισταί) 
καὶ οὐ περιγράφουσι τὸν Θεὸν οὔτε τὴν προσκύνησιν αὐτοῦ, πῶς ἀκολουθοῦσι 
τὴν Ἰουδαϊκὴν μωρολογίαν καὶ φρενοβλάβειαν καὶ φάσκοντες εἶναι χριστιανοὶ 
φρονοῦσι τὰ τῶν χριστοκτόνων καὶ βλασφημοῦσιν εἰς τὰς Ἁγίας Εἰκόνας; [...]. 
Πόθεν δ’ αὐτοὶ ἐκινήθησαν ἀνανεῶσαι μίαν παλαιὰν αἵρεσιν, ἐληλεγμένην καὶ 
ἀναθεματισμένην ὑπὸ οἰκουμενικῆς καὶ Ἁγίας ςυνόδου;»

3.  Ἰωάννου τοῦ ἐκ τῆς Λίνδου ταπεινοῦ ἐν ἱερομονάχοις καὶ Ἀποστολικοῦ Ἱε-
ροκήρυκος, Ἱερὰ Βίβλος ἡ καλουμένη Ἀποστολικὴ Σαγήνη, Βενετία 1785. 
οἱ παραπομπές ἀπὸ τὴν 2η ἔκδοση, Ἑρμούπολις 1875. Ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν εἰς τὸ 
σωτήριον Πάθος τοῦ χριστοῦ.

 σ. 210. «Καὶ ἀπὸ τοῦ Κάϊν τὴν ἀπάνθρωπον ἀσπλαχνίαν καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τοῦ 
Ἰακώβ τὴν σκληρότατην μισαδελφίαν καὶ ἀπὸ τοῦ Ἀβεσσαλώμ τὴν θηριώδη 
ὠμότητα καὶ ἀχαριστίαν, μεγαλητέρα ὑπῆρξε καὶ πλέον ἀσυγκρίτως θηριωδε-
στέρα, ἡ λύσσα καἰ ἡ κακία τῶν γραμματέων, τῶν Φαρισσαίων καὶ Πρεσβυτέ-
ρων ἐναντίον τοῦ εὐεργέτου δεσπότου χριστοῦ».

 σ. 212. «Ὤ ἀσύγκριτος καὶ θηριώδης ἀπανθρωπία· ὢ ἀνήκουστος καὶ ἀκατα-
νόητος ἀσπλαχνία· ὢ μεγάλη ὠμότης καὶ ἄφατος ἀχαριστία τῶν ἀσεβεστάτων 
καὶ ἀνομωτάτων ἐκείνων Ἰουδαίων». 

 σ. 220. «οἱ θεομάχοι καὶ θεοκτόνοι ἐκεῖνοι Ἰουδαῖοι»
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ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ

π. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (αφυπ.)
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

δεν αγνοώ ότι «κομίζω γλαύκ΄ Αθήναζε» υπενθυμίζοντας ότι επιβάλλεται να το-
ποθετηθεί μέσα στο ιστορικό περιβάλλον το κάθε πρόσωπο,ώστε να κατανοηθεί 
ορθά και να μην αδικηθεί. Βεβαίως αυτά ισχύουν και προκειμένου περί αγίου, και 
μάλιστα της οθωμανικής εποχής, εποχής που ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί πλή-
ρως. ο λόγος είναι για το «σωβινισμό» του αγίου Κοσμά. Θα εξεταστεί η στάση 
του απέναντι στους Εβραίους και η σύστασή του ν΄αποφεύγουν να μιλούν τ΄αρ-
βανίτικα. ςυγκεκριμένα μιλώντας για το μυστικό δείπνο και για τα πάθη του χρι-
στού τονίζει την «κακίαν των εβραίων» (Μενούνος, σ. 202), οι Εβραίοι είναι «τα 
τέκνα του διαβόλου, οι οποίοι όχι μόνον δεν επίστευσαν εις τον χριστόν μας, αλλά 
τον εσταύρωσαν» (Αυτ., σ. 240).Εξηγώντας την παραβολή του σπορέως ο νεομάρ-
τυρας λέγει «ο πρώτος σπόρος, οπού έπεσεν εις την στράταν είναι οι Εβραίοι, οι 
οποίοι είναι διά την κόλασιν» (Αυτ., σ. 261). Επίσης «οι Εβραίοι δεν κατακαίονται 
άλλην ημέραν τόσον ωσάν την Κυριακήν, όταν ακούουν τον παπά μας να λέγη, ο 
αναστάς εκ νεκρών χριστός, ο αληθινός Θεός ημών» (Αυτ., σ. 237). διηγείται πάλι 
κάποια λαἱκή ιστορία για έναν άγιο πατριάρχη της Αλεξάνδρειας, το μουσουλμάνο 
βασιλιά και τον «εβραίο βεζύρη». ο βεζύρης εισηγήθηκε στο βασιλιά να υποχρεώ-
σει τον πατριάρχη να μετακινήσει ένα βουνό. Αυτό το θαύμα το ετέλεσε. Έπειτα 
ο βεζύρης έπεισε το βασιλιά ν΄ απαιτήσει από τον πατριάρχη να πιει δηλητήριο. 
ο πατριάρχης σταυρώνοντας με τέχνασμα το δοχείο, πάλι θαυματούργησε, διότι 
άνοιξε μία τρύπα στο ποτήρι, έτρεξε το φαρμάκι κι ο πατριάρχης έμεινε αβλαβής. 
Κατόπιν ο πατριάρχης έπεισε το βασιλιά να υποχρεώσει τον εβραίο να πιει τα ξε-
πλύματα από το ποτήρι, του οποίου φαίνεται ότι θαυματουργικά έφραξε η οπή.ο 
Εβραίος δεν ήθελε, αλλ΄αναγκάστηκε και «ότι το έγγιξεν εις το στόμα του, έσκα-
σεν και επήγεν εις την κόλασιν να καίεται μαζί με τον πατέρα του τον διάβολον 
πάντοτε» (Αυτ., σ. 277). Εδώ ζωγραφίζεται συμπαθητικότερα ο μουσουλμάνος 
ηγεμόνας από τον εβραίο αξιωματούχο. ς΄ένα άλλο παράδειγμα, του τορβά με τα 
κίβδηλα νομίσματα, τα ψεύτικα μαργαριτάρια και το μοναδικό και πολυτιμότατο 
διαμάντι τα «κάλπικα φλωρία είναι οι Εβραίοι, οπού λέγουν πως πιστεύουν, μα εί-
ναι κάλπικη η πίστις των, του διαβόλου» (Αυτ. σ. 293). Κατά τα τέλη του αιώνος θα 
έρθει ο αντίχριστος, που θα σφραγίζει τους ανθρώπους, τότε «μάλιστα οι Εβραίοι 
όλοι έχουν να τον πιστεύσουν»(Αυτ., σ. 177). Όλ΄αυτά είναι τελείως ασύμφωνα με 
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το Ευαγγέλιο, με τη στάση του χριστού προ των δημίων του και του πρωτομάρτυ-
ρα ςτέφανου, αλλά ο νεομάρτυρας δε μένει εκεί. Προχωρεί και σε μέτρα πρακτικά. 
ςυνιστά εμπορικό αποκλεισμό των εβραίων και πλήρη κοινωνικό εξοστρακισμό 
«Το αυτό είναι να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι, να τρώγης και να πί-
νης με τον διάβολον, το αυτό είναι και με τον εβραίον»(Αυτ., σ. 241). Αναφέρε-
ται στην άλωση των Ιεροσολύμων από τον Τίτο και στην τρομερή σφαγή, αλλά 
χωρίς να θυμάται ανάλογες ήττες και σφαγές, που συνέβησαν στην ιστορία των 
ελλήνων. Αν η ήττα των μακεδόνων και η άλωση της Κορίνθου ήταν πολύ παλιά 
γεγονότα, οι αλώσεις της Κωνσταντινούπολης από τους φράγκους και από τους 
οθωμανούς έπρεπε να καταστήσουν προσεκτικότερο τον κατά τ΄άλλα σπουδαίο 
κήρυκα, ώστε ν΄απέφευγε φράσεις τελείως αντίθετες προς το Ευαγγέλιο, όπως η 
εξής «Τριάντα φλωρία επούλησαν οι Εβραίοι τον χριστόν μας, τριάντα εις το φλω-
ρί επούλησεν ο χριστός μας χίλιες χιλιάδες Εβραίους» (Αυτ., σ. 242). Και προχωρεί 
ακόμη διδάσκοντας ως ακριβές δήθεν ότι οι Εβραίοι «εξοδιάζουν πενήντα-εκατόν 
πουγγιά να εύρουν κανένα χριστιανόπουλο, να το σφάξουν και να πάρουν το αί-
μα του και μετ΄εκείνο να κοινωνούν» (Αυτ., σ. 242). Είναι αδύνατο να υποθέσομε 
ότι ο νεομάρτυρας αγνοούσε τις αυστηρές απαγορεύσεις του Μωσαϊκού νόμου 
σχετικά με τη βρώση του αίματος και τη μέγιστη προσοχή των εβραίων, ώστε να 
μην υπάρχουν ούτε ίχνη αίματος στο κρέας, που θα κατανάλωναν. ζούσαν δί-
πλα-δίπλα οι κοινότητες και η μία εγνώριζε τα έθιμα και τις συνήθειες της άλλης. 
Έπρεπε όμως να πεισθούν οι χριστιανοί να μην αγοράζουν τίποτε εδώδιμο από 
έμπορο εβραίο. Επιστρατεύονται λοιπόν κι άλλες όμοιες διαδόσεις, που λέγονταν 
και για τους Αρμένιους. ο Εβραίος χασάπης αφού σφάξει το πρόβατο «τα εμπρο-
στινά ποδάρια τα κρατεί διά λόγου του και τα πισινά τα μουτζώνει και τα κάνει 
κουρμπάνι εις τον διάβολον και εκείνα τα πουλεί εις τους χριστιανούς διά να τους 
μαγαρίζει» (Αυτ., σ. 243). δεν μπορούμε να υποθέσομε ότι ο κήρυκας αγνοούσε τις 
φοβερές διατάξεις του δευτερονομίου κατά της ειδωλολατρίας και τους αγώνες 
των προφητών, που ιστορούν τα βιβλία των Βασιλειών και όλη η Π.δ, ώστε να 
βρούμε κάποιο ελαφρυντικό στη βεβαίωσή του ότι ο Εβραίος χασάπης προσφέρει 
θυσία στο διάβολο το σφάγιο, που θα πουλήσει έπειτα στους χριστιανούς. Και οι 
Εβραίοι ψαράδες μετέρχονται την ίδια μέθοδο «οψάρια πουλούνε εις την πόλιν οι 
Εβραίοι και ανοίγουν το στόμα του οψαρίου και κατουρούνε μέσα και τότε το που-
λούνε εις τους χριστιανούς» (Αυτ., σ. 243). οι έμποροι των ποτών επιβουλεύονταν 
τους χριστιανούς ομοίως «Όταν αποθαίνη κανένας Εβραίος, τον βάνουν μέσα εις 
ένα σκαφίδιον μεγάλο και τον πλένουν με ρακί και του βγάνουν όλην την βρώμα 
και εκείνην την ρακήν την φτιάνουν με μυριστικά και τότε την πουλούνε εις τους 
χριστιανούς φθηνότερη διά να τους μαγαρίζουν» (Αυτ., σ. 243). οι κοινωνικές 
σχέσεις μ΄ Εβραίους κρίνονται επικίνδυνες «Θέλει να σε φιλεύση ο Εβραίος κρασί 
ή ρακί; Aδύνατον είναι να σου το δώση ανίσως και δεν το μαγαρίση πρώτον. Αν 
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δεν προφθάση να το κατουρήση, θε να πτύση μέσα» (Αυτ., σ. 243). οπωσδήποτε 
αυτά είναι αντίθετα προς το Ευαγγέλιο και συμπτώματα της ανθρώπινης ατέλειας, 
από την οποία δεν είναι τελείως απαλλαγμένοι ούτε νεομάρτυρες ούτε ζηλωτές 
και θερμουργοί κήρυκες. Επί τέλους όμως ο κήρυκας του Ευαγγελίου διδάσκει 
το ορθό « διά τούτο, αδελφοί μου, όσοι αδικήσατε ή χριστιανούς ή τούρκους ή 
Εβραίους ή φράγκους να δώσετε το άδικον οπίσω, διατί είναι κατηραμένο και δεν 
βλέπετε καμμίαν προκοπήν» (Αυτ., σ. 227). δεν μπορούν επομένως να θεωρηθούν 
αποδείξεις « σωβινισμού» όσα λέγει για τους Εβραίους, αλλά ερμηνεύονται από 
την κατάσταση, στην οποία βρισκόταν τότε η οθωμανική κοινωνία. Ερμηνεύονται, 
δεν δικαιολογούνται. ςτην οθωμανική κοινωνία άρχοντες και στρατιώτες ήταν 
μουσουλμάνοι. οι πολλοί ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, ενώ το εμπόριο και οι 
τέχνες ήταν επαγγέλματα των χριστιανών και των εβραίων. ο ανταγωνισμός ανά-
μεσα σ΄Έλληνες, Αρμένιους, Εβραίους ήταν οξύς και οι λόγοι του αγίου Κοσμά 
είναι σ΄ένα ποσοστό απήχησή του. Μέσα σ΄αυτό το κλίμα και η μετάθεση του πα-
ζαριού από την Κυριακή στο ςάββατο όξυνε περισσότερο τα συναισθήματα όλων. 
Αυτό, που καταλογίζεται στον άγιο Κοσμά, είναι ότι ξέχασε με πόσο πόνο έγραφε 
ο απόστολος Παύλος για την απιστία των εβραίων και την εν τέλει επιστροφή 
τους (ρωμ.9,1-5. 10,1-4.11,1-36) και δεν τον μιμήθηκε. 

Η οθωμανική αυτοκρατορία αφού έφτασε στο απόγειο της ακμής και πολιόρ-
κησε και τη Βιέννη, άρχισε να κατέρχεται βαθμιαία. Κι ενώ επί των αιώνων της 
ακμής η κυβέρνηση του σουλτάνου και του σαντραζάμη και του συμβουλίου έλεγ-
χε το αχανέστατο κράτος και προσδιόριζε το παν με λεπτομέρεια, κατά το δέκατο 
όγδοο αιώνα εμφανίστηκαν ικανότατοι διοικητές επαρχιών με τάσεις αυτονόμη-
σης. ςτη Βαλκανική ο αλβανός Αλή Πασάς και ο σλάβος Πασβάνογλου, στην Ασία 
ο δικαιότατος χατζή ομέρ Καραοσμάνογλου και στην Αίγυπτο ο Αρβανίτης από 
την Καβάλα Μωχάμεντ Άλη. ο τελευταίος μόνον επραγματοποίησε το σχέδιό του 
κι έγινε αρχηγέτης δυναστείας, η οποία εκυβέρνησε την Αίγυπτο αρχικά ως υποτε-
λής του σουλτάνου κι έπειτα ανεξάρτητη.΄ο Μωχάμεντ Άλη εβάσισε την ανάπτυ-
ξη της Αιγύπτου στο ελληνικό στοιχείο, το οποίο προσέλκυσε παρέχοντας κάθε 
ελευθερία στην εξάσκηση του εμπορίου και των τεχνών, στην παιδεία και στην 
Εκκλησία. ο χατζή ομέρ Καραοσμάνογλου προσέλκυσε ιδίως μετά τα ορλωφικά 
το ελληνικό στοιχείο κι έτσι αναπτύχτηκε στο πασαλίκι της Περγάμου η γεωργία, 
η ναυτιλία, οι τέχνες και το εμπόριο. Αυτός και οι απόγονοί του διακρίνονταν για 
τη δικαιοσύνη και την ανεξιθρησκία.

ο Αλή Πασάς κατόρθωσε να περιλάβει στο πασαλίκι του όλη σχεδόν τη χώρα, 
που αποτελεί τη σημερινή Αλβανία και το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας και την Πελοπόννησο. Πατάσσοντας αμείλικτα κάθε τάση αντίθετη προς 
το θέλημά του εξασφάλιζε σ΄ όλους συνθήκες ευμενέστατες για την εξάσκηση της 
γεωργίας, των τεχνών, του εμπορίου, των επιστημών. Απ΄αυτή την ευημερία κέρ-
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διζε και ο ίδιος τα μεγάλα ποσά, που του χρειάζονταν. Είχε έτοιμες στρατιωτικές 
δυνάμεις και οι περισσότεροι από τους αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης 
είχαν εκπαιδευτεί στρατιωτικά στο δικό του σχολείο. ςτην αυλή του υπηρετούσε 
ο Βηλαράς, ο ςταύρος Ιωάννου και με υποτροφία του σπούδασε ιατρική ο Κωλέτ-
της. Τα σχολεία λειτουργούσαν εύρυθμα και οι δάσκαλοι δίδασκαν με κάθε άνεση. 
Ήταν γνωστή η ανεξιθρησκία του κι ενώ οικοδόμησε εκκλησίες, δεν οικοδόμησε 
τζαμί. Ανήκε στο δόγμα των μπεκτασήδων. Ήταν ο μοναδικός μουσουλμάνος ηγε-
μόνας, που είχε « σύζυγο» τη χριστιανή Κυρά Βασιλική. Όλοι οι άλλοι, που είχαν 
χριστιανές, τις είχαν «παλλακές» και θεωρήθηκαν ανεξίθρησκοι, αφού δεν τις υπο-
χρέωναν ν΄αλλαξοπιστήσουν. ο Αλή Πασάς στο δώμα στο κονάκι του είχ΄εκκλη-
σία, ώστε να λειτουργείται η σύζυγός του. ςεβόταν ιδιαιτέρως και ζωντανό και 
μετά το μαρτύριο τον άγιο Κοσμά. Απ΄όλα συμπεραίνεται ότι σχεδίαζε την ίδρυση 
κράτους, στο οποίο τα δύο στοιχεία, ελληνικό και αλβανικό, θα ζούσαν ισότιμα 
χωρίς μισαλλοδοξίες και τα στρατιωτικά θα τα θεράπευαν οι πολεμικότατοι Αλβα-
νοί και Αρβανίτες, τα γράμματα και τις τέχνες οι Έλληνες. Ερμηνεύεται λοιπόν και 
το θέμα της γλώσσας. ο άγιος Κοσμάς, που θεωρούσε ότι έπρεπε να γνωρίζουν οι 
χριστιανοί ελληνικά, για να καταλαβαίνουν « τα γράμματα της εκκλησίας», που 
θεωρούσε απαραίτητο προσόν των ποιμένων τη γνώση της ελληνικής, συνέπιπτε 
με τον Αλή Πασά, που θεωρούσε γλώσσα των γραμμάτων και του πολιτισμού στο 
πασαλίκι του την ελληνική, που υπεστήριξε τα ελληνικά σχολεία και δεν ίδρυσε 
κανένα αλβανικό. Ας προστεθεί ότι ο γρηγόριος Αργυροκαστρίτης διεμόρφωσε 
αλφάβητο της αλβανικής με βάση το ελληνικό διασκευασμένο, ώστε ν΄αποδίδει 
τους αλβανικούς φθόγγους. δεν εσημειώθηκε όμως άξια λόγου παραγωγή. οι Αρ-
βανίτες είχαν ισχυρή εκπροσώπηση στο πρώτο ελληνικό κράτος, καλλιεργούσαν 
όμως όλοι την αρχαϊζουσα κι έπειτα τη δημοτική. Το πιο ενδεικτικό για την απρο-
θυμία τους να χρησιμοποιήσουν την εθνική τους γλώσσα στην Εκκλησία και σ΄ 
άλλους τομείς του πνευματικού βίου είναι η εμμονή των αλμπανέζων της νότιας 
Ιταλίας να χρησιμοποιούν στην εκκλησία το βυζαντινό τυπικό και την ελληνική 
γλώσσα. ςτα τραγούδια τους αναφέρουν με νοσταλγία το « μπούκουρη Μορέ» 
(= ωραίο Μοριά), με τον οποίο θέλουν να έχουν σχέση. Η προτροπή λοιπόν του 
αγίου Κοσμά να μη μιλούν αρβανίτικα στο σπίτι (Μενούνος, σ. 207) πηγάζει από 
τη φροντίδα του να καταλαβαίνουν τα εκκλησιαστικά (Αυτ., σ. 209.216) και όχι 
από εθνικιστικό φρόνημα, που εκείνη την εποχή είχαν πολύ λίγοι.

ςτον άγιο Κοσμά αποδίδονται και «χρησμοί» (Αυγ. ν. Καντιώτης, Κοσμάς ο 
Αιτωλός, Αθήναι 1959, σ. 325-341). ο ίδιος έλεγε ότι « Εις τον όγδοο αιώνα θε να 
γίνη το τέλος του κόσμου και μέλλει να χαλάση ετούτος ο κόσμος και θε να στείλη 
ο Θεός τον προφήτην Ηλίαν...» (Μενούνος, σ. 238). Εδώ κατά το σύστημα των 
αρχαιοτέρων και συγχρόνων του χρονολογεί « από κτίσεως κόσμου» και με τη λ. 
«αιών» σημαίνει τη χιλιετηρίδα. Προσδοκά ότι στις ημέρες του έρχεται το τέλος 
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και μάλιστα ότι ο «προφήτης Ηλίας... δεν έχει να φανερωθή εις τον κόσμον», θα 
φανερωθεί «ο ζήλος του και η διδασκαλία του» (Αυτ., σ. 239). Και συνεχίζει: «αυτά 
τα δύο με αξίωσεν ο πανάγαθος Θεός εμένα διά την ευσπλαγχνίαν του και μου 
τα εχάρισε και μη καρτερείτε άλλον Ηλίαν να σας διδάξη» (Αυτ., σ. 239).ςυμπε-
ραίνει λοιπόν ότι έρχεται το τέλος, αφού τα προμηνύματα είναι παρόντα ήδη, και 
μάλιστα «Εζύγωσαν τώρα κοντά, τώρα ογλήγορα, έγγιξε το μαχαίρι εις το κόκκα-
λον. Έξαφνα θε να γένουν, ημπορούν να γένουν και απόψε» (Αυτ., σ. 239). ςτους 
χρησμούς όμως βλέπομε να προλέγεται η έλευση του «ποθούμενου»,ποιόν τόπο 
θα περιλάβει το «ρωμαίϊκο», πως θα σώσουν τα βουνά τους ανθρώπους, που θα 
καταφύγουν εκεί,τί θα συμβεί την τρίτη γενιά και μετά χρόνους πολλούς. Ακόμη 
και η φυλλοξήρα, που έπληξε τ΄αμπέλια, προλέγεται και οι εφευρέσεις του 20ού 
αιώνα. Η προσδοκία του αγίου Κοσμά για την έλευση του τέλους, που πλησίαζε, 
είναι τελείως ασύμφωνη με τους χρησμούς, που βλέπουν να έρχονται διαδοχικά τα 
διάφορα, σημαντικά και ασήμαντα, και ποτέ το τέλος. Μια απλή σύγκριση με τον 
«Αγαθάγγελο» φανερώνει ότι πολλοί χρησμοί είναι παρμένοι απ΄αυτόν. Έπειτα 
άλλοι προφανώς είναι vaticinia ex eventu. Η αφορμή του πρώτου παγκόσμιου πο-
λέμου, η τύχη της Επτανήσου, ο διαμελισμός της Αυστρίας, οι νεότερες εφευρέσεις 
ο κριμαϊκός πόλεμος και άλλα παρόμοια «προφητεύτηκαν», αφού συνέβησαν και 
αποδόθηκαν στον άγιο, επειδή το συναξάριο μαρτυρεί πως τον είχε επιβαρύνει ο 
Θεός με το προορατικό. Όλ΄αυτά πείθουν πως η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, 
η οποία ετέλεσε και το φόρο στη κοινή ανθρώπινη ατέλεια, άσκησε μεγάλη επί-
δραση στους συγχρόνους και στους μεταγενέστερους και εν τέλει η λαϊκή ψυχή 
απέδωσε διαστάσεις μέγιστες, όπως έπραξε και σ’ άλλους μεγάλους. 



ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤωΛΟΣ, ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟΙ 
ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟξΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Σταθοκώστα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ο Πατροκοσμάς (1714 - 24 Αυγούστου 1779), μοναχός και ιεραπόστολος, ανα-
γνωρίστηκε από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως ισαπόστολος, μαρτύρησε για την 
πίστη και την ιεραποστολή δράση του, και εντάχθηκε στη χορεία των ιερομαρ-
τύρων και ειδικότερα των νεομαρτύρων1. ο άγιος Κοσμάς υπήρξε ο «Αγιορείτης 
Φωτιστής του γένους»2. Άφησε το μοναστήρι, βγήκε στον κόσμο και αγωνίστηκε 
για την αφύπνιση των υπόδουλων Ελλήνων. Ταξίδεψε σε πόλεις και χωριά διδά-
σκοντας, νουθετώντας, ελέγχοντας, ενθαρρύνοντας και προφητεύοντας.

Έζησε σε εποχή που ο χριστιανισμός ήταν ανεκτός από τον οθωμανό κατακτη-
τή αν και όχι πάντα σεβαστός. ςε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι συνθήκες κάθε άλ-
λο παρά ευνοϊκές ήταν για την ανάπτυξη της χριστιανικής πίστης. οι χριστιανοί, 
ακόμη και σε περιπτώσεις που είχαν την αίσθηση ότι είναι μέλη της Εκκλησίας, 
δεν είχαν πάντα γνώση της πίστης τους ή συνείδηση για το τι σημαίνει ο ευαγγε-
λικός λόγος και πώς μπορούσαν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους. Τα πνευματικά 
ζητήματα το υπόδουλο γένος έδειχνε ότι δεν ήταν σε θέση να τα καταλάβει ούτε 
να προκόψει σε αυτά. Αλλά, πώς θα μπορούσε να ισχύει το αντίθετο, αφού οι 
πιστοί δεν ήξεραν γράμματα, δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε να γράψουν ή 
ακόμη και να μιλήσουν Ελληνικά. Από την άλλη μεριά, θρύλοι, δοξασίες και λαϊ-
κές παραδόσεις που μεταδίδονταν προφορικά διαμόρφωναν τα ήθη, καθώς και 
μία μορφή θρησκευτικότητας που έδειχνε να επηρεάζει αρνητικά, να νοθεύει τη 
γνησιότητα του εκκλησιαστικού τρόπου ζωής, την ορθοδοξία και την ορθοπραξία 
των εκκλησιαστικών κοινοτήτων. ςε μερικές, μάλιστα, περιοχές, σύμφωνα με τη 
μαρτυρία του βιογράφου του Πατροκοσμά, του αγίου νικοδήμου του Αγιορείτη, 
είχε εκλείψει η ευσέβεια και ο χριστιανικός τρόπος ζωής, εξαιτίας της αμάθειας 
των χριστιανών, που είχε ως συνέπεια «πολλά κακά, και φόνους, και κλεψίας, και 

1. Βλ. γ. Μαντζαρίδης, Εκκλησιαστική ακρίβεια και οικονομία κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, 
Εισήγηση στο επιστημονικό συνέδριο της Θεολογικής ςχολής ΑΠΘ με τίτλο «Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός: ο Αγιορείτης Φωτιστής του γένους», Θεσσαλονίκη 9-10 δεκ. 2014, στην https://www.
pemptousia.gr/video/ekklisiastiki-akrivia-ke-ikonomia-kata-ton-agio-kosma-ton-etolo/.

2. Βλ. τον τίτλο του επιστημονικού συνεδρίου της Θεολογικής ςχολής ΑΠΘ με τίτλο «Άγιος 
Κοσμάς ο Αιτωλός: ο Αγιορείτης Φωτιστής του γένους», Θεσσαλονίκη 9-10 δεκ. 2014.
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άλλας μυρίας παρανομίας» εκ μέρους τους, σε σημείο που κόντευαν να γίνουν 
χειρότεροι από τους ασεβείς3.

Αυτή την εικόνα αποτυπώνει στα έργα του και ο Πατροκοσμάς. γι’ αυτό, νιώ-
θει βαριά την ευθύνη τη δική του, όπως και της Εκκλησίας, για την αφύπνιση, 
εκκλησιαστική και εθνική, του υπόδουλου γένους. Όπως διασώζει ο βιογράφος 
του, ήδη από τότε που ήταν κοσμικός ποθούσε ο άγιος Κοσμάς «να ωφελήση και 
τους αδελφούς του χριστιανούς, από εκείνα οπού έμαθε». Πολλές φορές έλεγε ότι 
οι χριστιανοί έχουν μεγάλη ανάγκη «από λόγον Θεού» και θεωρούσε χρέος των 
μορφωμένων να διδάσκουν τον λαό, ο οποίος ζούσε «με πολλήν απαιδευσίαν, και 
βαρβαρότητα», και να αγωνίζονται «διά την ωφέλειαν των πολλών»4.

γι’ αυτή την αφύπνιση εργάστηκε ο άγιος Κοσμάς, κήρυττε το Ευαγγέλιο, δίδα-
σκε τα δόγματα της ορθόδοξης Εκκλησίας, εξηγούσε τη σημασία των μυστηρίων 
και τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των πιστών σε αυτά. Πρωτίστως, στα έργα 
του διδάσκει για το βάπτισμα ως προϋπόθεση για την εν χριστώ σωτηρία και την 
είσοδο στον Παράδεισο. ο άγιος αγωνιζόταν να πείσει τους συγχρόνους του για 
την αναγκαιότητα της τέλεσης του βαπτίσματος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (με 
ή χωρίς ιερέα, αεροβαπτισμός από γυναίκα ή άνδρα, κτλ). ςτις διδαχές του ανα-
πτύσσει τη σπουδαιότητα της εξομολόγησης, της μετάνοιας και της συγχώρεσης 
και της συμμετοχής στη θεία ευχαριστία. 

ο Πατροκοσμάς στα κηρύγματά του μιλάει για τη δικαιοσύνη, για την αδικία 
ως κακό, έχοντας ως αφετηρία την αγάπη: διδάσκει δηλαδή το ορθόδοξο ήθος με 
τον λόγο και το παράδειγμά του, μιλάει για την αξία και τη σημασία της εν χρι-
στώ ζωής και ασκεί έλεγχο στους κληρικούς και τους λαϊκούς για τον τρόπο που 
πολιτεύονται. Παράλληλα, περιγράφει εκείνα τα χαρακτηριστικά του χριστιανού 
που τον διαφοροποιούν από τους άλλους, που συνιστούν μαρτυρία της πίστης του 
και πρότυπο προς μίμηση.

ωστόσο, είναι περίεργο ότι το όνομα του αγίου έχει συχνά συνδεθεί με λόγια 
και έργα ξένα προς εκείνον. Ενώ η αγωνιστικότητα ως ίδιον του χαρακτήρα του 
συμπορευόταν με την πραότητα5, τη σύνεση και την εν χριστώ αγάπη, ο άγιος 
παρουσιάζεται ως εχθρός του ελληνισμού, ως μισητός διώκτης των Εβραίων ή ως 
εμπαθής κατήγορος της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. λόγια, φράσεις, προθέσεις 
και σκοπιμότητες αλλότριες προς το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος και το ασκη-

3. «Βίος του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά» στο Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι 
Μαρτυρία των Νεοφανών Μαρτύρων των μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφό-
ρους καιρούς, και τόπους μαρτυρησάντων, εκδ. Φ. Καραμπίνη και Κ. Βαφά, Αθήνα 1856, σ. 202.
4. Βίος του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά, σ. 200.

5. ο βιογράφος του άγιος νικόδημος ο Αγιορείτης μαρτυρεί ότι ο άγιος Κοσμάς «ήτον γα-
λήνιος, και ησύχιος, όπου εφαίνετο καθολικά, να ήναι γεμάτη (ενν. η διδαχή του) από την χάριν 
του ιλαρού, και ησύχου Αγίου Πνεύματος». Ό.π., σ. 201.
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τικό φρόνημα του Πατροκοσμά αποτελούν το κάτοπτρο στο οποίο προβάλλονται 
και εμφανίζονται παραμορφωμένη η εικόνα και το έργο του. Παρανοήσεις, σκο-
πιμότητες, αφελείς προσεγγίσεις των διδαχών του ή ακόμη και φαλκίδευση των 
Προφητειών του συνθέτουν τον καμβά που οφείλουμε να μελετήσουμε προσεκτι-
κά ώστε να γίνει η διάκριση ανάμεσα στο γνήσιο και το νόθο. Ασφαλές κριτήριο 
αποτελεί πάντα η συμφωνία των λεγομένων του προς το ευαγγελικό μήνυμα.

Ήταν στη δεκαετία του ’80 όταν φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη για σπουδές 
στη Θεολογική ςχολή, αντίκρυσα επάνω στην πρόσοψη της ςχολής ένα σύνθημα 
γραμμένο με μπογιά: «τον Πάπα να καταράσθε», έλεγε, και δίπλα είχε το όνομα 
του αγίου. δεν μ’ άρεσε, ήταν μια ασχήμια, το δε νόημά του ήταν βίαιο και επιθετι-
κό! Απόρησα, γιατί να καταριέμαι τον πάπα; Έως εκείνη τη στιγμή, τον πάπα τον 
είχα συναντήσει στα βιβλία της Ιστορίας του γυμνασίου και λυκείου ως πρωταγω-
νιστή ποικίλων εκκλησιαστικών και πολιτικών εξελίξεων αλλά ποτέ στη σχολική 
μας κοινότητα δεν είχαμε νιώσει καμιά ανάγκη να τον καταραστούμε. Την αφελή 
αυτή σκέψη διαδέχτηκε ένα άλλο ερώτημα, άραγε το σύνθημα μας καλούσε να 
καταριόμαστε ένα συγκεκριμένο πάπα, όλους τους πάπες μαζί ή γενικά τον πάπα 
ως ηγέτη της δυτικής Εκκλησίας. ςε κάθε περίπτωση, σκέφτηκα, η κατάρα είναι 
κακό πράγμα και μεγάλη αμαρτία. Προβληματίστηκα εάν είχε πει τέτοιο πράγμα, 
μου φάνηκε περίεργο να καλεί ο Πατροκοσμάς τους πιστούς να καταριούνται. 
Πράγματι, στις διδαχές του δεν υπάρχει καμία προτροπή άμεση ή έμμεση για κα-
τάρες, το αντίθετο μάλλον: ςυγκεκριμένα, λέει στη διδαχή δ΄:

«Κάμνετε ἐδῶ αφορισμούς; νὰ προσέχετε, χριστιανοί μου, ποτέ σας νὰ μὴ 
κάμνετε, διότι ὁ αφορισμὸς εἶνε ξεχωρισμὸς απὸ τὸν Θεόν, απὸ τοὺς Ἀγγέ-
λους, απὸ τὸν παράδεισον, καὶ παραδομὸς εἰς τὸν διάβολον6, εἰς τὴν κόλα-
σιν… Τόσον σκληροκάρδιος εἶσαι;».

Και σε άλλο σημείο, στην ίδια διδαχή, λέει:

«πρέπει νὰ αγαπῶμεν τοὺς ἐχθρούς μας καὶ νὰ τοὺς συγχωρῶμεν· νὰ τοὺς 
τρέφωμεν, νὰ τοὺς ποτίζωμεν, νὰ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν διὰ τὴν ψυχήν 
των, καὶ τότε νὰ λέγωμεν εἰς τὸν Θεόν: Θεέ μου, σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ συγ-
χωρήσῃς καθὼς καὶ ἐγὼ συγχωρῶ τοὺς ἐχθρούς μου. Εἰ δὲ καὶ δὲν συγχω-
ρήσωμεν τοὺς ἐχθρούς μας, καὶ τὸ αἷμά μας νὰ χύσωμεν διὰ τὴν αγάπην τοῦ 
χριστοῦ, εἰς τὴν κόλασιν πηγαίνομεν».

Είναι σαφής η αναφορά στον παύλειο ύμνο στην αγάπη. ςτο έργο του Πατρο-
κοσμά, η αγάπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, δεν είναι ένα συναίσθημα που 
προκαλείται από ρομαντισμό, ιδεαλισμό, κοινωνική συνθήκη, ευγένεια ή φόβο. 

6. Προφανές είναι ότι ο «αφορισμός» του αδελφού ως «παραδομὸς εἰς τὸν διάβολον» (ενν. 
ότι τον παραδίδει, δηλ. τον στέλνει στον διάβολο) δεν είναι ευχή αλλά κατάρα.
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δεν είναι ούτε μία ηθική αξία ή συμπεριφορά που εφαρμόζεται επιλεκτικά. Πρό-
κειται για την εν χριστώ αγάπη που μεταμορφώνει και ανακαινίζει τον άνθρωπο 
και τον κόσμο ολόκληρο. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο ομότιμος καθηγητής του 
Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ γεώργιος Μαντζαρίδης, «η κατ’ εξοχήν χριστιανι-
κή εντολή, η εντολή της αγάπης προς τους εχθρούς η οποία συνήθως αποσιωπά-
ται σε περιόδους εχθρικής κατοχής ή επικαλύπτεται με τη γενικότερη έννοια της 
αγάπης προβάλλεται από τον άγιο Κοσμά με ιδιαίτερη έμφαση»7.

Άραγε, πώς από την αγάπη αυτή θα μπορούσε να εξαιρέσει ο Πατροκοσμάς 
τους ετεροδόξους. Και ακόμη, πώς θα μπορούσε να σκανδαλίσει, καλώντας σε 
αμάρτημα τον λαό, να του ζητάει δηλαδή να καταριέται τον πάπα; ύπάρχει πε-
ρίπτωση το σύνθημα «τον πάπα να καταράσθαι»8 να φέρει ωφέλεια στην ψυχή 
και να βοηθήσει τον πιστό να προκόψει στον πνευματικό του αγώνα; για να επι-
στρέψω στο ανάρτηση του συνθήματος στη Θεολογική ςχολή της Θεσσαλονίκης, 
αναρωτιέμαι ακόμη γιατί έκανε τόσο κόπο και ανέβηκε εκεί πάνω εκείνος που το 
έγραψε και βεβήλωσε το κτήριο και εξέθεσε τη ςχολή συνδέοντάς την με κατάρες 
κ.τ.λ.; ςτη συνέχεια, έμαθα για οργανώσεις και φανατικές απόψεις θρησκευομέ-
νων, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να συνδέσω τον Πατροκοσμά με αυτές.

Αρκετά αργότερα, όταν είχα προχωρήσει στην ενασχόλησή μου με την οικουμε-
νική κίνηση, ενδιαφέρθηκα για τις θέσεις του αγίου έναντι των ετεροδόξων και των 
ετεροθρήσκων. Η μελέτη των διδαχών του Πατροκοσμά, δεν αφήνει καμία αμφι-
βολία ότι το κύριο και μοναδικό μέλημά του ήταν η αφύπνιση των πιστών, δηλαδή, 
να κατανοήσουν τον ορθόδοξο τρόπο ζωής ως απόρροια της πίστης στον Τριαδικό 
Θεό και να ξαναβρούν τις ελληνικές ρίζες τους, απέβλεπε με άλλα λόγια στη «διπλή 
ανάσταση του γένους»9. γι’ αυτό και πρότεινε ως μόνο δρόμο την παιδεία, την έξοδο 
από το σκοτάδι της αμάθειας στο φως της γνώσης και στον δρόμο του Θεού. 

ύπεύθυνη για τη δεινή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο λαός θεωρούσε 
ο Πατροκοσμάς ότι ήταν η αγραμματοσύνη και η αμάθεια. ςυνήθως, η διαπίστωση 
μιας στρεβλής κατάστασης συνοδεύεται από την αναζήτηση και επίρριψη ευθυνών 
κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες ή πρόσωπα. Αυτό δεν συμβαίνει στην προκειμέ-
νη περίπτωση, δηλαδή, ο άγιος δεν έψαχνε ούτε ξόδευε τον χρόνο του στο να ρίξει 
το φταίξιμο στους άλλους, δηλαδή ούτε στους ετεροδόξους ούτε στους ετεροθρή-
σκους. ςτην εποχή του, οι ετερόθρησκοι ήταν οι Εβραίοι και οι Τούρκοι.

οι ετερόδοξοι, δηλαδή, οι χριστιανοί διαφορετικών δογμάτων, ήταν κυρίως οι 

7. γ. Μαντζαρίδης, Εκκλησιαστική ακρίβεια και οικονομία κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό.π.
8. ο π. Ειρηναίος δεληδήμος σε εισήγησή του για την Έρευνα στις Διδαχές και τις Προφη-

τείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού τεκμηριώνει επαρκώς ότι η φράση αυτή δεν ανήκει στον άγιο 
Κοσμά τον Αιτωλό. Βλ. https://www.pemptousia.gr/video/erevna-se-didaches-ke-profities-tou-
ag-kosma-tou-etolou/.

9. γ. Μαντζαρίδης, Εκκλησιαστική ακρίβεια και οικονομία κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό.π..
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ρωμαιοκαθολικοί. Κατά κύριο λόγο, βρίσκονταν στις βενετοκρατούμενες ή πρώην 
βενετοκρατούμενες κτήσεις όπως τα Επτάνησα, η Τήνος (ως το 1715), η Πελοπόν-
νησος (1685-1715), η Πρέβεζα (σε δύο διαστήματα: 1684-1699 και 1718-1798). Βέ-
βαια, ο στόχος μας δεν είναι η παρουσίαση του θρησκευτικού χάρτη της περιοχής 
εκείνης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που είναι ιστορικά συνδεδεμένη με την 
Ελληνική παρουσία και δράση και διαγράφεται αχνά στο νου μας όταν να κάνουμε 
λόγο για Ελλάδα πριν την Ελληνική Επανάσταση και τη δημιουργία του Ελληνι-
κού κράτους. ο στόχος μας είναι άλλος, να αναλογιστούμε ότι το ρωμαιοκαθολι-
κό στοιχείο δεν ήταν απλωμένο παντού, π.χ. στη ςτερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, 
στην Ήπειρο, τη Μακεδονία ή τη Θράκη, συνεπώς δεν ήταν ούτε πανίσχυρο, ούτε 
θα μπορούσε να επιχειρήσει προσηλυτισμό εν μέσω της οθωμανικής κυριαρχίας. 
οι ραγιάδες ανήκαν στην οθωμανική Αυτοκρατορία και όχι στον πάπα. Ποσοτι-
κά, τουλάχιστον, το μεγάλο πρόβλημα των υποδούλων ήταν κυρίως ο εξισλαμι-
σμός και ο αφελληνισμός τους και όχι ο εκλατινισμός. Ακολούθως, σε ό,τι αφορά 
στο κίνημα της Μεταρρύθμισης και τις Εκκλησίες και ομολογίες που προέκυψαν 
στους κόλπους της δυτικής Εκκλησίας, αυτές δεν φαίνεται να απασχολούν τον 
άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική μνεία στο έργο του10. 
Είναι λογικό, αφού παρουσία Προτεσταντών στην Ανατολή σημειώνεται αρκετά 
αργότερα. οπωσδήποτε, στη συλλογική μνήμη των ορθοδόξων στην Ανατολή 
παρέμενε η πικρία για τη δυτική Εκκλησία. ςε αυτό το πλαίσιο κατανοείται και η 
αρνητική αναφορά του Πατροκοσμά για τον Πάπα ως εξής: «Ὁ αντίχριστος εἶνε· 
ὁ ἕνας εἶνε ὁ Πάπας (90) καὶ ὁ ἕτερος εἶνε αὐτὸς ὁποὺ εἶνε εἰς τὸ κεφάλι μας11, 
χωρὶς νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομά του· τὸ καταλαμβάνετε…»12. ςτο σημείο αυτό, το κείμενο 
είναι ασύντακτο και το νόημά του μπερδεμένο. Βέβαιο είναι ότι ο άγιος ενδιαφέ-
ρεται οι πιστοί να ταυτιστούν με τους εκλεκτούς του Θεού και να ετεροπροσδιορι-
στούν έναντι της δύσης και του Ισλάμ. γι’ αυτό, μολονότι τους χαρακτηρίζει έτσι, 
δεν προτρέπει σε καμία αρνητική συμπεριφορά εναντίον ούτε του πάπα ούτε του 
τούρκου κατακτητή παρά μονάχα χρησιμοποιεί και τους δύο ως παραδείγματα 
προς αποφυγή: «Ἡμεῖς ἐγκράτεια, αὐτοὶ απώλεια· ἡμεῖς νηστεία, αὐτοὶ πολυφαγία· 
ἡμεῖς παρθενία, αὐτοὶ πορνεία· ἡμεῖς δικαιοσύνη, αὐτοὶ αδικωσύνη».

10. ςτο συγκεκριμένο σημείο μάς ενδιαφέρει και εξετάζουμε το εάν ο Πατροκοσμάς ασχολείται 
με τους Προτεστάντες. Το εάν υπήρχε γενικά διάλογος των ορθοδόξων με τη Μεταρρύθμιση 
αυτό είναι ένα άλλο θέμα και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει σε σχετικά έργα μας. 

11. Η σύνταξη στο συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζεται προβληματική, γι’ αυτό και δημιουργεί 
υπόνοιες ότι ίσως υπήρξε παρέμβαση του συντάκτη στον τρόπο απόδοσης των λεγομένων του 
αγίου. Πρβλ. π. Ειρηναίος δεληδήμος, Έρευνα στις Διδαχές και τις Προφητείες του αγίου Κοσμά 
του Αιτωλού στην https://www.pemptousia.gr/video/erevna-se-didaches-ke-profities-tou-ag-
kosma-tou-etolou/.

12. Ματθ. 17,12: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἐποίησαν 
ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ αὐτῶν.
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οπωσδήποτε, στις διδαχές του υπάρχουν γενικόλογες αναφορές στους «αιρε-
τικούς» πάντα σε παράταξη, όμως, με τους «ασεβείς» και τους «άθεους» και τους 
«αμαρτωλούς». Όλοι αυτοί αντιμετωπίζονται από τον Πατροκοσμά ως ένα σύνολο 
με κοινή κατάληξη: «θὰ ανοίξη ὁ Κύριος ἕνα πύρινον ποταμόν, ὡς θάλασσα, νὰ 
ρίψη ὅλους τοὺς ασεβεῖς, απίστους, αἱρετικούς, αθέους καὶ ἁμαρτωλοὺς μέσα, νὰ 
καίωνται πάντοτε». ωστόσο, δεν αποσαφηνίζει, δεν συγκεκριμενοποιεί ποιοι είναι 
οι «αιρετικοί», ποια είναι τα χαρακτηριστικά ή οι ιδιαίτερες αιρετικές διδασκα-
λίες τους. Άραγε αναφέρεται στους ρωμαιοκαθολικούς και στους Προτεστάντες ή 
στους αιρετικούς που ταλάνισαν την Εκκλησία, καταδικάστηκαν από οικουμενι-
κές ςυνόδους και τέθηκαν εκτός αυτής; Επιπλέον, δεν προβαίνει σε κάποιο υπαι-
νιγμό πολύ δε περισσότερο σε συγκριτική θεώρηση των δογμάτων της ορθόδοξης 
πίστης με εκείνα των ετεροδόξων. Αντίθετα, αυτό το κάνει στην περίπτωση των 
Εβραίων και των Τούρκων όπως θα δούμε σε άλλο σημείο. ςε γενικές γραμμές, 
«ασεβείς, άπιστοι, αιρετικοί, άθεοι και αμαρτωλοί» αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 
χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ο καθένας. Εντέλει, είναι οι μη ορ-
θόδοξοι, οι οποίοι «περιπατούν εις το σκότος». Είναι εκείνοι που τα λεγόμενά τους 
είναι «φλυαρίες» σε αντίθεση με «ὅσα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐφώτισε τοὺς ἁγίους 
Προφήτας, Ἀποστόλους καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας».

οι ορθόδοξοι, λέει ο άγιος, θα πρέπει να «ευφραίνονται» που είναι ορθόδοξοι 
και να κλαίνε για τους ασεβείς και τους αιρετικούς. Επειδή «όλαι οι πίστεις είναι 
ψεύτικες», «μόνη η πίστις των ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία, το να 
πιστεύωμεν και να βαπτιζώμεθα εις τον όνομα του Πατρός, του ύιού και του Αγίου 
Πνεύματος»13. Αλλά ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι και οι ρωμαιοκαθολικοί 
και οι εκκλησιαστικές παραδόσεις του Προτεσταντισμού δεν πιστεύουν τα ίδια, 
δηλαδή στο βάπτισμα στην Αγία Τριάδα;

οι αναφορές του στη θρησκευτική ετερότητα εντάσσονται στο ποιμαντικό, 
διδακτικό και κηρυκτικό έργο του, που αποβλέπει, πρώτον, στην επιβίωση και την 
ειρηνική συμβίωση των υποδούλων με τις πληθυσμιακές και θρησκευτικές ομάδες 
της εποχής και δεύτερον, στη σύναξη, τη συσπείρωση, τη διαπαιδαγώγηση και 
τον φωτισμό των ραγιάδων, του υπόδουλου λαού, ώστε να ξαναβρούν την ελλη-
νικότητα και την ορθοδοξία τους, δηλαδή την ταυτότητά τους. Με άλλα λόγια, 
επιδιώκει τη συγκρότηση του απαίδευτου λαού σε σώμα πιστών, σε ποίμνιο, με συ-
νείδηση της καταγωγής και της αποστολής του ως λαού του Θεού. Το συμπέρασμα 
αυτό προκύπτει από τα λεγόμενά του: «ἐξέτασα πρῶτον διὰ λόγου σας καὶ ἔμαθα 
πὼς μὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ χριστοῦ καὶ Θεοῦ δὲν εἶσθε Ἕλληνες14, 

13. διδαχή Α΄.
14. Είναι προφανές ότι δεν αναφέρεται σε εθνική ταυτότητα αλλά προτάσσει την έννοια του 

γένους των χριστιανών ως συνεκτικού κρίκου μεταξύ των ακροατών του.
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δὲν εἶσθε ασεβεῖς, αἱρετικοί, ἄθεοι, αλλ᾿ εἶσθε εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, πι-
στεύετε καὶ εἶσθε βαπτισμένοι εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ ύἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, καὶ εἶσθε τέκνα καὶ θυγατέρες τοῦ χριστοῦ μας»15.

ςυνεπώς, είναι βέβαιο ότι Πατροκοσμάς δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με 
τους αιρετικούς, να αποκαλύψει ή να καταδικάσει τις κακοδοξίες τους. Όπως ο 
ίδιος αναφέρει, οι ασεβείς και οι αιρετικοί είναι για κλάματα, όχι για κατάρες!

Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος που αναφέρεται στους ετεροθρήσκους. ξεκινώ-
ντας από τους Τούρκους, δηλαδή τους Μουσουλμάνους, είναι σαφές ότι η παρου-
σία τους τον στενοχωρεί, επειδή οι Έλληνες είναι υπόδουλοι σε αυτούς. Ταυτίζει 
τον Τούρκο με τον Μουσουλμάνο, όπως ήταν η αντίληψη της εποχής16. Ακολού-
θως, όπως προαναφέρθηκε, εξισώνει τον τούρκο δυνάστη με τον «αντίχριστο», 
μόνο που δεν αναφέρει το όνομά του για να μην προκαλέσει την οργή του και 
το ξέσπασμά της στον λαό. ςε γενικές γραμμές, ο Πατροκοσμάς αποφεύγει να 
υποδαυλίσει αρνητικά συναισθήματα εναντίον του κατακτητή, επειδή ο στόχος 
του ήταν όχι η δημιουργία μιας εμπόλεμης κατάστασης –που θα ήταν μάλλον ανώ-
φελη εκείνη τη στιγμή– αλλά η ανάπτυξη της αυτοσυνειδησίας των υποδούλων. 
Όπως καταγράφει ο άγιος νικόδημος ο Αγιορείτης, η καλή φήμη του Πατροκοσμά 
έφτασε και στον τούρκο κατακτητή, οπότε ο Κουρτ Πασσιά ζήτησε να τον ακούσει 
και του άρεσε η ομιλία του αγίου. Άραγε θα είχε καλή φήμη ο άγιος εάν κήρυττε το 
μίσος ενάντια στους Τούρκους, δηλαδή τους Μουσουλμάνους;17

ςτους Εβραίους αναφέρεται αρκετά συχνά, είτε για να μιλήσει για τους διώκτες 
του χριστού, οπότε και εκφράζει πικρία και αγανάκτηση18, είτε για τους συγχρό-
νους του, οι οποίοι κάνουν τα παζάρια τους ημέρα Κυριακή, οπότε οι χριστιανοί 
πηγαίνουν στην αγορά αντί για την εκκλησία. Ειδικότερα, ο Πατροκοσμάς ανα-
φέρεται στα λάθη και τις αμαρτίες των Εβραίων, όπως και στις τιμωρίες που τους 
επέβαλε ο Θεός, με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει τους ακροατές του. δεν βλέπει 
δηλ. τους Εβραίους με μίσος ή αντιπάθεια επειδή είναι Εβραίοι, αλλά χρησιμοποιεί 
την άρνησή τους να δεχτούν τον Μεσσία, προκειμένου να την προβάλει ως πα-
ράδειγμα προς αποφυγή. ο λόγος του είναι παιδαγωγικός και όχι καταγγελτικός, 
αφού το σημείο αναφοράς του είναι πάντα ο λαός και η πνευματική αφύπνισή του. 

Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει η μαρτυρία του βιογράφου του 
Πατροκοσμά, ο οποίος γράφει: «ο αποστολικός ούτος διδάσκαλος, ποτέ δεν άνοι-

15. Βλ. διδαχή Α΄.
16. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η ταύτιση τούρκου και μουσουλμάνου: «Εἰς τὴν Αἴγυπτον ἦτον 

ἕνας βασιλεὺς ασεβῆς· εἶχε καὶ ἕνα Ἑβραῖο βεζίρην, ὅστις ἔπειτα ἔγινε Τοῦρκος».
17. Βίος του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά, σ. 205
18. «Καὶ ἔχει ν᾿ αναστήσῃ ὁ Κύριος ὅλον τὸν κόσμον. Καὶ οἱ καλοὶ θὰ εἶνε ὡς Ἄγγελοι, καὶ 

οἱ κακοὶ ὡσὰν δαίμονες, πρῶτον τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον δὲν 
ἐπίστευσαν εἰς τὸν χριστόν μας, αλλὰ καὶ τὸν ἐσταύρωσαν».
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ξε στόμα να ειπή λόγον εναντίον των Εβραίων ούτε εις την Θεσσαλονίκην, ούτε 
εις την Καστορίαν, ούτε εις τα Ιωάννινα, ούτε εις κανένα άλλο μέρος, όπου ήσαν 
Εβραίοι, αλλά μόνον τους χριστιανούς εδίδασκε να πολιτεύωνται ωσάν χριστια-
νοί, και να φυλάττουν αλήθειαν»19. Επίσης, πάντοτε προέτρεπε τους πιστούς:

«Όσοι αδικήσατε ή χριστιανούς ή Τούρκους ή Εβραίους, ή Φράγκους, να δώ-
σετε το άδικον οπίσω, διατί είναι κατηραμένον και δεν βλέπετε προκοπήν».

ο ετερόθρησκος –άλλοτε Εβραίος που αλλαξοπίστησε και έγινε Τούρκος, άλ-
λοτε μάγος– παρουσιάζεται ως παράδειγμα προς αποφυγή. οδηγείται στην απώ-
λεια διότι δεν έχει πίστη στον χριστό. Όσες φορές ο ετερόθρησκος προκαλεί τον 
πιστό χριστιανό είτε από πονηρία είτε από άγνοια, στο τέλος οδηγείται σε πάθημα. 
Το πάθημα αυτό του ετεροθρήσκου παρουσιάζεται από τον Πατροκοσμά, ώστε 
να γίνει μάθημα για τον ορθόδοξο χριστιανό, να έχει πίστη στον χριστό για να 
σωθεί20.

Άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο αυστηρός στα λεγόμενά του ο Πα-
τροκοσμάς δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εφαρμόζει την αρχή της οικονομίας. 
«Το όλο έργο του σφραγίζεται με την οικονομία», όπως χαρακτηριστικά λέει ο 
ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ γεώργιος Μαντζαρίδης. Και εάν η οικονομία «πα-
ρουσιάζεται συνήθως ως επιείκεια και συγκατάβαση» στην περίπτωση του αγίου 
μας παρουσιάζεται ορισμένες φορές ως αυστηρότητα και ως υπερβολή. Αυτό άλ-
λωστε είναι και το νόημα της οικονομίας ως ποιμαντικής παιδαγωγίας»21.

19. Βίος του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά, σ. 205
20. Βλ. στη διδαχή γ΄: «Ἦτον ἕνας ἄνθρωπος ὀνομαζόμενος Ἰουλιανὸς αναγνώστης, ὅστις 

ἐσπούδασε γράμματα μὲ τὸν Μέγαν Βασίλειον, ὁ ὁποῖος ἠθέλησε νὰ γίνῃ βασιλεύς. Πηγαίνει 
λοιπὸν καὶ εὑρίσκει ἕνα μάγον Ἑβραῖον καὶ τοῦ λέγει: Εἶσαι καλὸς νὰ μὲ κάμῃς βασιλέα καὶ νὰ σὲ 
κάμω βεζίρη; Τοῦ λέγει ὁ μάγος: Ἀρνήσου τὸν χριστόν, καὶ ἐγὼ σὲ κάμω. λέγει του ὁ Ἰουλιανός: 
Τὸν αρνοῦμαι. Τότε κάμνει ἕνα γράμμα ὁ μάγος καὶ τοῦ λέγει: Πάρε τοῦτο τὸ χαρτὶ καὶ πήγαινε 
εἰς ἕνα μνῆμα ἑλληνικὸ καὶ ρίψε το ὑψηλὰ καὶ θὰ ἔλθουν δαίμονες· καὶ ὅ,τι σοῦ κάμνουν μὴ φο-
βηθῆς καὶ νὰ μὴ κάμῃς τὸν σταυρόν σου, διότι θὰ φύγουν. Ἐπῆγεν ὁ Ἰουλιανὸς εἰς τὸ μνῆμα καὶ 
ρίχνοντας τὸ χαρτὶ ἦλθαν οἱ δαίμονες. Αὐτὸς φοβηθεὶς καὶ κάμνοντας τὸν σταυρόν του ἔφυγον 
οἱ δαίμονες. Πηγαίνει εὐθὺς εἰς τὸν μάγον καὶ τοῦ λέγει τὰ γενόμενα. Τότε τοῦ λέγει ὁ μάγος: 
Πήγαινε νὰ σφάξῃς ἕνα παιδὶ καὶ νὰ μοῦ φέρῃς τὴν καρδιά του. Ἐπῆγε καὶ ἔσφαξε τὸ παιδὶ καὶ 
τοῦ ἔφερε τὴν καρδία. Τότε κράζει πάλιν τοὺς δαίμονας ὁ μάγος. Αὐτὸς πάλιν απὸ τὸν φόβον 
του ἔκαμε τὸν σταυρόν· αλλ᾿ οἱ δαίμονες δὲν ἐφοβήθησαν, διότι ἦτο μολυσμένος απὸ τὸν φόνον. 
Ἔτσι ἔκαμε τὸ θέλημά του καὶ ἐβασίλευσε δυὸ χρόνους καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν κόλασιν νὰ καίεται 
πάντοτε. Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ εἴμεθα καθαροὶ απὸ ἁμαρτίας, καὶ τότε φεύγει ὁ διάβολος».
21. γ. Μαντζαρίδης, Εκκλησιαστική ακρίβεια και οικονομία κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ό.π.



ΑφΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟξΑ ΣΥΓΧωΡΟΧΑΡΤΙΑ:
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤωΛΟΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤωΝ;

Κωνσταντίνος Ι. Μπελέζος,
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Ένας αληθινός ποιμένας, ένας σωστός διδάσκαλος, ένας έντιμος καθοδηγός, συ-
ναισθανόμενος βαθιά την ευθύνη του και κινούμενος αποκλειστικά από αγάπη, 
οφείλει να διακρίνει τα προβλήματα των ανθρώπων που υπηρετεί και να εντοπίζει 
τα βαθύτερα αίτιά τους1. Ποιά ήταν άραγε τα κρισιμότερα προβλήματα των υπό-
δουλων ρωμηών, μετά φυσικά από την δουλεία (και εν μέρει εξαιτίας της), κατά 
τους χρόνους του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (1714; - 1779); 

ο Άγιος Κοσμάς, συνοψίζοντας τούτα τα προβλήματα, διαγιγνώσκει την ασθέ-
νεια και προτείνει θεραπευτική αγωγή, με τρόπο αρκετά παραστατικό: «-Εγώ βλέ-
ποντας το γένος μας όπου έπεσεν εις πολλά κακά, έχουν2 κατάρες, αφορεσμούς, 
αναθεματισμούς, όρκους, βλασφημίες και άλλα τοιαύτα, το πρώτον εύχομαι διά 
να καθαρισθούν οι χριστιανοί και να αγιασθούν οι χώρες των, και να καθαρισθούν 
ψυχικά και σωματικά. Το δεύτερον παρακαλώ τους χριστιανούς να φτιάνουν σταυ-
ρούς και κομπολόγια και παρακαλώ τον Χριστόν και τα ευλογεί δια να τα έχουν οι 
χριστιανοί φυλακτήριον. Το τρίτον είναι οπού κάνω τους χριστιανούς και φτιάνουν 
ψωμί, σιτάρι και νερό και βάνω τους χριστιανούς και συγχωρούνε ζωντανούς και 
αποθαμένους»3. 

ο Άγιος, υπαινισσόμενος την σταδιακή αλλοτρίωση των πιστών, εξαιτίας 
της ραθυμίας και της αθυμίας, της έλλειψης καλλιέργειας, της άγνοιας και της 
λήθης, επισημαίνει την προσβολή των χριστιανών από πάθη που αντιστρα-
τεύονταν την ουσία του Ευαγγελίου, την άρνηση της συγχώρησης4 και της  

1. για την ποιμαντική ειδικότερα του πατρο-Κοσμά βλ. π. γ. Ευθυμίου, η ποιμαντική αντιμε-
τώπισις του προβλήματος των εξισλαμισμών υπό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Αθήναι 2003 (διδ. 
διατριβή) και Αικ. χ. Καρατζά, η ποιμαντική διάσταση του έργου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. 
Θεσσαλονίκη 2009 (διπλωματική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδικεύσεως).

2. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε εδώ την φιλολογική διόρθωση: ήγ ουν .
3. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και 

Βιογραφία. Αθήνα: «Ακρίτας» 20078 [= ορθόδοξη Μαρτυρία: 81] (πρόκειται για την οριστική 
επανέκδοση διδακτορικής διατριβής που υπεβλήθη στη Φιλοσοφική ςχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, υπό τον τίτλο: Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές. Φιλολογική μελέτη - Κείμενα. Αθήνα: 
«Τήνος» 1979 [= Έρευνες στη νέα Ελληνική Φιλολογία: 3]), σ. 159. 

4. Περισσότερα από πλευράς καινοδιαθηκικής βλ. στη μελέτη μας: «Από την ανέφικτη στην 
περισσεύουσα δικαιοσύνη: Η αμφιπρόσωπη διάσταση της συγχώρησης στην Καινή διαθήκη», 
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αγάπης5. ςτη συνέχεια, προτείνει τρία βήματα για την θεραπεία των ως άνω πα-
θών: α) την έμπονη προσευχή του (από κοινού και κατ’ ιδίαν) υπέρ των πασχό-
ντων, β) την παρακίνηση όλων των πιστών σε προσευχητική άσκηση και γ) την 
έμπρακτη εξάσκηση των τελευταίων στη συγχώρηση και την καταλλαγή. Το 
διακυβευόμενο, όπως αντιλαμβανόμαστε, εδώ δεν είναι μια θεωρητική ιδέα, ένα 
κοινωνικο-πολιτικό όραμα, μια εγκοσμιοκρατική ή ουτοπική επιδίωξη. ο Άγιος 
ομιλεί εν προκειμένῳ ‒πράγμα που καθίσταται εντελώς σαφές από την ανάγνωση 
του συνόλου των Διδαχών του‒ για την καταλλαγή εν χριστῴ με τον Θεό, για την 
οικείωση της θείας εν χριστῴ αγάπης σε όλα τα επίπεδα, για την συμφιλίωση των 
πάντων με τον Θεό εν χριστῴ που ενεργείται πάντοτε δι’ αγίου Πνεύματος εντός 
της Εκκλησίας. Αυτά ακριβώς συνέχουν την ψυχή του και καθορίζουν τους λόγους 
και τις πράξεις του.

Ιδιαίτερη ευθύνη για τη διάγνωση και την θεραπεία των παθών που συνδέονται 
με την αλλοτρίωση από τη θεία αγάπη αποδίδει ο Άγιος Κοσμάς στους κληρικούς, 
τους εντεταλμένους λειτουργούς της Εκκλησίας, χωρίς βεβαίως να παραθεωρεί 
το γεγονός ότι είναι και αυτοί άνθρωποι· πέρα από το πλεονέκτημα της εξειδικευ-
μένης γνώσης ή της αυξημένης κατά περίπτωση εμπειρίας, δεν παύουν να σκέ-
πτονται και να ενεργούν ως πρόσωπα και ως παιδιά της εποχής τους. για λόγους 
πάντως παιδαγωγικούς και αυτονοήτως πρακτικούς, στους κληρικούς ουδόλως 
συγχωρείται, κατά τον πατρο-Κοσμά, η παραμέληση των λειτουργικών, των ποι-
μαντικών, ιδιαιτέρως δε των διδακτικών και συμβουλευτικών τους καθηκόντων6. 
δεν επιτρέπεται η απεμπόληση του χρέους τους για την μυστηριακή τροφοδοσία, 
την άσκηση εν τῃ αγάπῃ και την καθημερινή θεραπεία του ποιμνίου τους· μια τέ-
τοια στάση θα έθετε σε θανάσιμο κίνδυνο τόσο την πνευματική υγεία των πιστών 
όσο και την φυσική συνέχεια των χριστιανικών κοινοτήτων. ςε επίπεδο υψηλό-
τερης κριτικής, θα λέγαμε ότι η φιλοχρηματία και οι φιλοδοξίες του ανωτάτου 
κυρίως κλήρου, η αβελτηρία ορισμένων ρασοφόρων και η ανευθυνότητα κάποιων 
πνευματικών, μαζί με την απουσία αληθινών διδασκάλων και καθοδηγητών, συ-
νιστούν παράγοντες που ευθύνονται άμεσα για την εξαχρείωση των πιστών, για 

στον συλλογικό τόμο: ςτ. ζουμπουλάκη (επιμ.), η συγχώρηση. Αθήνα 2014: «Άρτος ζωής» [= 
ςυναντήσεις: 4], σ. 152-206, καθώς και σε υπό έκδοση μελέτη μας για την συγχώρηση στην Καινή 
διαθήκη και τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.

5. Πρβλ. συναφώς στον παρόντα τόμο και την εισήγηση του Καθηγητού Απ. νικολαΐδη, με 
τίτλο: «Αναβαθμοί της αγάπης». 

6. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Β΄ 1, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 103-104∙ επίσης, Κοσμά 
του Αιτωλού, Απόσπασμα 1, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 219-220: «διότι πώς δύναται να διατηρηθή 
αβλαβές το έθνος μας κατά τε την θρησκείαν και την ελευθερίαν, οπόταν ο ιερός κλήρος αγνοή 
κατά δυστυχίαν των Αγίων γραφών την εξήγησιν…; Όταν ένας ποιμήν δεν γνωρίζη το θρεπτικόν 
χόρτον διά το ποίμνιόν του, δεν θεραπεύη τα τυχόντα πάθη του, δεν προφυλάττη αυτό από άγρια 
θηρία και κλέπτας, πώς είναι δυνατόν να διατηρηθή διά πολύν καιρόν εκείνο το ποίμνιον;».
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την ακύρωση της εκκλησιαστικής αξιοπιστίας, για τον εκφυλισμό εν γένει του 
χριστιανικού βίου. 

Τα παραπάνω είχαν, βεβαίως, ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απαξίωση γενικότε-
ρα του κλήρου, αλλά και την παραίτηση των απλών χριστιανών από τον αγώνα για 
την κοινή βίωση της αγάπης, συνεπέφεραν δε, κατά τρόπο τραγικό, την στέρηση 
της αδελφικής κοινωνίας, μαζί δε και της θείας ευλογίας. Από την άλλη πλευρά, 
όμως, και οι λαϊκοί δεν απαλλάσσονται από το αναλογούν σε αυτούς μερίδιο ευθύ-
νης. Και τούτο, διότι οι τελευταίοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι πολλές φορές εξωθούσαν 
τους κληρικούς στην καταπάτηση των υποσχέσεων και στην καταφρόνηση του 
λειτουργήματός τους· εκμεταλλευόμενοι την ανέχεια ή την φιλοχρηματία εκείνων, 
παρήγγελλαν, καθώς πολύ σαφώς επισημαίνει ο πατρο-Κοσμάς, «αφορεσμούς, 
αναθεματισμούς»7 ή συγχωροχάρτια, παραμελούσαν την ατομική τους προσευχή 
και κατέφευγαν σε άσκοπη τέλεση μυστηρίων ή μυστηριοειδών πράξεων, μετατρέ-
ποντας έτσι τους ιερείς σε “σαμάνους’’ και τις ιεροπραξίες τους σε μαγικές τελετές. 
Τούτα, με όρους Αποκαλυπτικής, ανήκουν, κατά τον Άγιο, στα “σημεία’’ της εποχής 
της αποστασίας, στα “σημεία’’ του «ογδόου αιώνος»8. ο Άγιος Κοσμάς συνειδητά 
εδώ χρησιμοποιεί την αποκαλυπτική ορολογία περί του «ογδόου αιώνος», για να 
δηλώσει την προδρομική περίοδο του τέλους της Ιστορίας, τους χρόνους της γε-
νικής αποστασίας των ανθρώπων από τον Θεό, την εποχή η οποία προηγείται της 
Κρίσεως και στην οποία κυριαρχεί απολύτως το πνεύμα του Αντιχρίστου. Προσδο-
κά έτσι να αφυπνίσει τις συνειδήσεις, καλώντας πρώτα τον κλήρο και ύστερα τον 
λαό σε ειλικρινή μετάνοια, σε νέα και εν επιγνώσει κατά Θεόν ζωή9. 

Κύριο σύμπτωμα του εκφυλισμού της ιερατικής χάριτος και της επενέργειας 
του πνεύματος του Αντιχρίστου ήταν ασφαλώς, διαχρονικά, η εξαγορά και η εκ-

7. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 159. 
8. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Ε΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 198: «Τον παλαιόν καιρόν οι 

άνθρωποι όταν ήθελαν να παιδεύσουν κανέναν άνθρωπον, έκαναν όρκο και έλεγαν: να δώση ο 
Θεός να [τον] βάλη με τους ιερείς οπού έχουν να ευρεθούν εις τον όγδοον αιώνα. Και δια τούτο, 
αδελφοί μου, είναι δύσκολον την σήμερον να σωθούν πατριάρχαι, αρχιερείς, ιερείς, πνευματικοί 
και διδάσκαλοι, διατί τώρα είμεσθεν μέσα εις τον όγδοον αιώνα και απέρασαν και διακόσιοι ογδο-
ήκοντα χρόνοι». Περί του όρου «όγδοος αιών» και της σημασίας του βλ. ειδικότερα την μελέτη 
μας: «ο “όγδοος αιών’’, κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, και η περίοδος της Τουρκοκρατίας 
(Ερμηνευτικές-σημασιολογικές διασαφηνίσεις)», στον συλλογικό τόμο: 1821 - Επανάσταση και 
Ανάσταση του Γένους. Πρακτικά Επιστημονικών Επετειακών ημερίδων Τμήματος Κοινωνικής 
Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ (2017-2019). Αθήνα 2020 (υπό έκδοση).

9. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Ε΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 198: «Δια τούτο σας συμβουλεύω, 
άγιοι ιερείς, τώρα οπού έχετε καιρόν, να καθίσετε να διαβάσετε δια να καταλάβετε παραμικρόν 
τι λέγει το άγιον Ευαγγέλιον. ωσάν έχετε τον τρόπον, όποιος παπάς ή κοσμικός θέλει να μάθη 
γράμματα ελληνικά, ας σηκωθή απάνω να μου το ειπή να τον ευλογήσω εγώ, να βάλω και όλους 
τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε». 
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μετάλλευση των ιερών μυστηρίων, προς ίδιον όφελος και πλουτισμό, προς ικα-
νοποίηση της ιδίας επιθυμίας και περαιτέρω εδραίωση ή επέκταση της ιερατικής 
“εξουσίας’’. Η σιμωνία, με άλλους λόγους, η οποία έλκει το όνομά της από τον 
ςίμωνα, τον πρώην Μάγο εκ ςαμαρείας (βλ. Πράξ. 8,9-24)10, δεν έπαψε ποτέ να 
ταλανίζει την Εκκλησία και να υπονομεύει ποικιλοτρόπως τους χειροτονημένους 
λειτουργούς της. ςε περιόδους κρίσεως, μάλιστα, όπως ήταν αυτή της οθωμανι-
κής κυριαρχίας, το φαινόμενο της σιμωνίας εντεινόταν κι επηρέαζε μεγάλο μέρος 
κλήρου και λαού. Όλως ιδιαιτέρως, θα λέγαμε, άγγιζε τις πιο υψηλές του τάξεις, 
οι οποίες έκλιναν περισσότερο στην μεγαλομανία, την καλοζωία και την άσκηση 
εξουσίας επί των ασθενεστέρων. Τα τελευταία σημεία αποτελούσαν ταυτόχρονα 
και την “αχίλλειο πτέρνα’’ τους ενώπιον των κατακτητών, οι οποίοι μπορούσαν 
έτσι ευκολότερα να τους δελεάζουν, να τους εκβιάζουν κι εν τέλει να τους χειρα-
γωγούν. 

Το πρόβλημα της «σιμωνίας», κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, είχε λάβει 
τεράστιες διαστάσεις, συνδεόταν δε ιδιαζόντως με το μυστήριο της Μετανοίας ή 
της ιεράς Εξομολογήσεως. ύπήρχαν, με άλλους λόγους, αρχιερείς οι οποίοι εκχω-
ρούσαν το αξίωμα της ιερωσύνης, όπως και την έδρα ενάσκησης αυτού (ενορία, 
μοναστήρι), αντί υψηλού τιμήματος. ςτη συνέχεια, απαιτούσαν από τους υφι-
σταμένους τους να λαμβάνουν μερίδιο στα κέρδη, τα “τυχερά’’ και τις δωρεές 
εκ μέρους των ενοριτών τους, καθώς και στα ποσοστά δικαιοπραξιών και άλλων 
συμβολαιογραφικών πράξεων που διεκπεραίωνε αναγκαστικά η εθναρχούσα τότε 
Εκκλησία∙ άλλοτε πάλι ζητούσαν από τους πρώτους δανεικά (χωρίς να τους τα 
επιστρέφουν, φυσικά) ή τους απομάκρυναν από τον ενοριακό ναό (ή την μονή) 
και αργότερα τους επανέφεραν, αντί σχετικού τιμήματος, αλλιώς τους απειλού-
σαν με αργία, εξορία, καθαίρεση ή αφορισμό11. Κατ’ αντιστοιχίαν, βεβαίως, υπήρ-

10. για μια ειδική πτυχή του θέματος βλ. Α. Κονταλή, η σιμωνιακή χειροτονία κατά τους 
ιερούς κανόνες, Αθήνα: εκδ. Ενοποιηθέντων Κληροδοτημάτων χρυσ. Παπαδοπούλου και Ιεζ. 
Βελανιδιώτου Θεολογικής ςχολής ΕΚΠΑ 2006 (διπλωματική εργασία για την απόκτηση μετα-
πτυχιακού τίτλου ειδικεύσεως).

11. Πολύ χαρακτηριστική είναι η περιγραφή «Ανωνύμου του Έλληνος», συντάκτου της Ελληνι-
κής Νομαρχίας (εκδόθηκε το 1806, για πρώτη φορά, στην Ιταλία), σύμφωνα με την οποία: «Τόσον 
εβαρβαρώθη και ουτιδανώθη η κλάσις της ιερωσύνης των Ελλήνων! Προς τούτοις ο αρχιεπίσκοπος 
πωλεί τας ενορίας της πόλεως ούτινος ιερέως θελήση, και έπειτα κάμνει αργόν η εξορεί όποιον 
θέλη από αυτούς, και ξαναπωλεί την ενορίαν άλλου, δια να του κάμη το ίδιον ύστερα απ’ ολίγον. 
Κάθε τόσον τους ζητεί δάνεια, και ποτέ δεν τους τα επιστρέφει. Κανείς δεν τολμεί να αντισταθή 
εις τους λόγους του, επειδή ευθύς τον αφορίζει και έπειτα τον εξορεί και λαμβάνει την περιουσίαν 
του. Και ούτος εστίν ο τρόπος, με τον οποίον ενεργούσι τα ηδύτατα εντάλματα του Χριστού!» (: 
Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία, ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας [Φιλολογική απομνη-
μείωση, κείμενο-σχόλια-εισαγωγή: γ. Βαλέτας∙ μελετήματα: ν. Α. Βέης/ Μ. ςιγούρος]. Αθήνα 
19824 [1806], σ. 167-168).
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χαν κληρικοί οι οποίοι έδιναν χρήματα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δωροδοκούσαν, 
προκειμένου να χειροτονηθούν και να λάβουν από τον επίσκοπο μίαν επικερδή 
ενορία (ή ηγουμενία) και το οφίκιο του «πνευματικού», να τους επιτρέπεται δη-
λαδή να εξομολογούν όσο το δυνατό περισσοτέρους, συγχωρώντας ή μη (κατά 
βούληση και προς ίδιον όφελος). Όταν πάλι οι πακτωτές της ιερωσύνης “αξιώ-
νονταν’’ ή, για την ακρίβεια, “κατάφερναν’’ να καταστούν κληρικοί και «πνευ-
ματικοί», ζητούσαν κι εκείνοι, με τη σειρά τους, χρήματα, προκειμένου είτε να 
διαθέτουν ως εξομολόγοι την εξουσία της αφέσεως12 πάνω σε ζώντες και νεκρούς 
(διά του μυστηρίου της ιεράς Εξομολογήσεως, διά της τελέσεως της θείας Ευχα-
ριστίας και των ιερών μνημοσύνων αντίστοιχα) είτε να τελούν ‒με το αζημίωτο, 
οπωσδήποτε‒ το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου, το οποίο, επίσης, ενεργούσε αφε-
τήρια και συγχωρητικά.

ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όντας ο ίδιος πρότυπο ακτημοσύνης και φιλα-
δελφίας, συγχωρητικότητας και θυσιαστικής προσφοράς, είχε σαφή γνώση της 
ανθρώπινης ασθένειας και κατανοούσε βαθιά την ροπή του ανθρώπου προς την 
αμαρτία, την σύμφυτη με την ιστορική του παρουσία. Είχε, όμως, και απόλυτη 
επίγνωση των πλοκάμων που είχε απλώσει, κατά τους χρόνους του, το φαινόμενο 
της σιμωνίας στο ταλαίπωρο γένος, από το οποίο όφειλε το τελευταίο να απαλ-
λαγεί. γνώριζε πολύ καλά ότι η σιμωνιακή πρακτική προσέβαλλε κατάφωρα το 
μυστήριο της θείας εν χριστῴ οικονομίας και μετέτρεπε την σωτήρια χάρη σε 
αντικείμενο άθλιας συναλλαγής, ρίπτοντας κατ’ ουσίαν «τό ἅγιον τοῖς κυσί» και 
«τοὺς μαργαρίτας… ἔμπροσθεν τῶν χοίρων» (Ματθ. 7,6). γνώριζε πολύ καλά ότι η 
συγκεκριμένη πρακτική καθίστατο συχνότατα αφορμή σκανδαλισμού και απομα-
κρύνσεως των ανθρώπων από την Εκκλησία. διακρίνοντας, λοιπόν, καθαρότατα 
τις φαύλες συνήθειες που είχαν επικρατήσει μεταξύ των υποδούλων και την αιτία 
τους, μιλούσε εμφατικότατα κατά της φιλοχρηματίας των κληρικών13, δεδομένου 
ότι αυτή είχε οδυνηρότες συνέπειες στο ήθος και το ηθικό του απλού λαού. Μια 
απ’ αυτές ήταν και το γεγονός ότι, κατά τον Άγιο, καθώς προαναφέραμε, «το γέ-
νος μας έπεσεν εις πολλά κακά,… κατάρες, αφορεσμούς, αναθεματισμούς, όρκους, 
βλασφημίες και άλλα τοιαύτα»14. 

12. Πρβλ. σχετικά V. Tsakiris, Die gedruckten griechischen Beichtbücher zur Zeit der Türken-
herrschaft (Ihr kirchenpolitischer Entstehungszusammenhang und ihre Quellen). Berlin/ New York: 
Walter de Gruyter 2009 [= Arbeiten zur Kirchengeschichte: 111] (διδ. διατριβή), σ. 286-288, όπου 
γίνεται ειδική αναφορά στον σύγχρονο του Κοσμά Πατριάρχη Καλλίνικο γ΄ (1713-1791), ο 
οποίος είχε συντάξει Διδασκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας, ήτοι ερμηνεία ακριβεστάτη περί 
εξομολογήσεως λίαν ωφέλιμος διά τους εξομολογούντας κ(αι) εξομολογουμένους. Εν Βιέννῃ 1787.

13. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α΄1, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 24∙ επίσης, Διδαχή Γ΄, ό.π., 
σ. 147 και 160.

14. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 159.
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Επιλέγοντας την περιεκτική τούτη διατύπωση ο πατρο-Κοσμάς, έμοιαζε ίσως 
ν’ αποσιωπά το γεγονός ότι, την ίδια ακριβώς περίοδο, ορθόδοξοι ιεράρχες δεν 
δίσταζαν να εκδίδουν είτε έγγραφα «αφοριστικά» (αφορισμούς, αναθεματισμούς 
κ.τ.τ.) είτε έγγραφα «συγχωρητικά» (τα λεγόμενα ορθόδοξα συγχωροχάρτια)15, 
με σκοπό να επιτιμώνται εξ αποστάσεως αμαρτίες ομολογημένες και ανομολό-
γητες, να «λύονται» δε ή να “σβήνονται’’ αυτές, πριν και μετά τον θάνατο των 
συγχωρουμένων. ςτην πραγματικότητα, ωστόσο, ο Άγιος λάμβανε θέση, αναλάμ-
βανε δράση και προέβαινε σε θεραπευτικές παρεμβάσεις. Απευθυνόμενος, πιο 
συγκεκριμένα, στους κατά τόπους πρεσβυτέρους, απέτρεπε, με σαφή και κατηγο-
ρηματικό τρόπο, κλήρο και λαό από την χρήση και την κατάχρηση τέτοιου είδους 
πρακτικών.

για τους αφορισμούς, λοιπόν, και τα συγχωροχάρτια, δύο εξαιρετικά αμφιλε-
γόμενες πρακτικές, εντελώς προβληματικές από πλευράς ορθοδόξου ήθους και 
θεολογίας, θα λέγαμε ειδικότερα τα εξής:

α) ο αφορισμός ή αναθεματισμός16 είχε ξεκινήσει αρχικά ως μέσο ποιμαντι-
κό-θεραπευτικό, κατά πρώτον, και προληπτικό, κατά δεύτερον. δι’ αυτού η ποιμαί-
νουσα αρχή απέκλειε τον αφοριζόμενο από την εκκλησιαστική κοινωνία (ως κοι-
νωνία με τον χριστό διά των μυστηρίων και των εν Αυτῴ αδελφών), όπως είχε συ-
στήσει κάποτε στους Κορινθίους ο απόστολος των Εθνών Παύλος, προκειμένου 
να σωφρονιστεί ο “αμαρτωλός’’ της πρωτοχριστιανικής κοινότητας της Κορίνθου 
(βλ. Α΄ Κορ. 5,4-5· πρβλ. Ματθ. 18,17 και Α΄ Τιμ. 1,20)17. ο αποκλεισμός αυτός 
μπορεί να ήταν προσωρινός («μικρός αφορισμός») και αφορούσε στην συμμετοχή 
στο ςώμα και το Αίμα του χριστού, αλλ’ όχι στον εκκλησιασμό, την συμπροσευχή 
ή την συναναστροφή με μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητος εν γένει. Μπορούσε 
όμως να είναι και διά βίου, πράγμα που συνεπαγόταν ολοκληρωτική αποκοπή από 
το εκκλησιαστικό ςώμα, τόσο δηλαδή από την συμμετοχή στην θεία Κοινωνία όσο 

15. Περί αυτών βλ. περισσότερα παρακάτω.
16. Βλ. σχετικώς Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότη-

τες της Τουρκοκρατίας. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20042 (1997) [= Κέντρο νεοελληνικών 
Ερευνών: 60/ Πρόγραμμα «Θεσμοί και Ιδεολογία στην ελληνική κοινωνία: 15ος-19ος αι.»] (διδ. 
διατριβή, υποβληθείσα το 1994 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ), σ. 167-204· 
επίσης, στου ιδίου, η πραγματεία του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων «Περί αφορισμού». Αθήνα: «Πο-
ρεία» 2002, σ. 125-135. Από πλευράς βιβλικο-κανονικής βλ. Αμ. Αλιβιζάτου, «Ανάθεμα», Θ.η.Ε. 
2 (1963) 469-473, ενώ από πλευράς εκκλησιαστικού ποινικού δικαίου βλ. ςπ. ν. Τρωιάνου/ γ. Α. 
Πουλή, Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ. ν. ςάκκουλα 20032 (2002), σ. 567-578. 

17. Βλ. συναφώς βλ. ς. Ἀγουρίδη, Ἀποστόλου Παύλου, Πρώτη πρός Κορινθίους ἐπιστολή. 
Θεσσαλονίκη 1982 [= ΕΚδ: 7], σ. 99. για μια ηθικο-πατερική προσέγγιση του μέτρου βλ. Απ. 
νικολαΐδη, Εκκλησία και κοινωνικά έθιμα (Από το έθιμο στο ήθος και από το ήθος στη λαϊκή 
πίστη). Αθήνα: «γρηγόρη» 2006, σ. 295-303.
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και από την πάσης φύσεως επικοινωνία με άλλους χριστιανούς («παντελής», «με-
γάλος αφορισμός» ή «ανάθεμα»)18. Τόσο στη μία όσο και στην άλλη περίπτωση, 
η επιβολή της ακοινωνησίας απέβλεπε στην ειλικρινή μετάνοια του αφοριζομέ-
νου, αλλά και στον κοινωνικό παραδειγματισμό, στην αποφυγή επανάληψης του 
εγκλήματος από άλλους. ςύμφωνα με τον χρύσανθο νοταρά (1655/1660-1731), 
μεταταύτα μητροπολίτη Καισαρείας Παλαιστίνης και πατριάρχη Ιεροσολύμων19, 
ο οποίος συνέταξε ειδική πραγματεία Περί αφορισμού20, υπάρχει και το κυρίως 
«ανάθεμα», «το άκρον του αφορισμού», που προοριζόταν για τα ανεπίδεκτα συγ-
χωρήσεως “θανάσιμα’’ αμαρτήματα κι εξαπελύετο παλαιότερα κατά αιρεσιαρχών 
και υπαιτίων σχίσματος, με το σαφές μήνυμα ότι ο αναθεματιζόμενος έπαυε πλέον, 
οριστικά και αμετάκλητα, να συγκαταλέγεται μεταξύ των χριστιανών. 

Κατά την περίοδο της οθωμανοκρατίας, είχε επικρατήσει πολύ μεγάλη σύγ-
χυση περί τα ανωτέρω. ο αφορισμός ταυτιζόταν παραδόξως με τον αναθεματι-
σμό21 και διενεργείτο με ειδικό τελετουργικό, καταφανώς επηρεασμένο από την 
λατινική παράδοση22. ο δημόσιος αφορισμός ετελείτο στον νάρθηκα του ναού, 
με τους ιερείς μελανοφορούντες και βαστάζοντες στα χέρια τους μελανά κηρία. 
ο προεξάρχων εκφωνούσε το αφοριστικό έγγραφο, το «ἐπιτίμιον», που είχε συ-
νήθως συνοδική έγκριση κι έκανε λόγο για την προδοσία του Μαθητού Ιούδα, 
κατέληγε δε σε απειλές τρομακτικές, με φρασεολογία που περιλάμβανε κατάρες 
από την Παλαιά διαθήκη και την Αποκάλυψη του Ιωάννου ώς τις αποφάσεις οι-
κουμενικών και Τοπικών ςυνόδων. οι απειλές συνοδεύονταν από πολύ βαριές και 
απαράδεκτες χριστιανικώς εκφράσεις, όπως: «ἀφωρισμένος εἴη παρά τῆς ἁγίας καί 
ὁμοουσίου καί ζωοποιοῦ καί ἀδιαιρέτου Τριάδος… καί κατηραμένος καί ἀσυγχώ-
ρητος καί μετά θάνατον ἄλυτος, ἐν τῷ νυνί αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι καί πάσαις 
ταῖς πατριαρχικαῖς καί συνοδικαῖς ἀραῖς ὑπόδικος καί ἔνοχος τοῦ πυρός τῆς γεέ-
νης»23. ςτην όλη διαδικασία συμμετείχαν, προαιρετικώς, και οι πιστοί, επαναλαμ-

18. Κατά τον βυζαντινό κανονολόγο Ιωάννη ζωναρά (11ος-12ος αι.), ο οποίος ερμηνεύει τον 
ιγ´ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας ςυνόδου της Κωνσταντινουπόλεως (861): «Ἔστι γὰρ ἀφορισμός, 
καὶ τὸ μόνης εἴργεσθαι τῆς μεταλήψεως τῶν θείων μυστηρίων, ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ἔξω ἐκκλησίας εἶναι, 
ὃν παντελῆ ὠνόμασαν, ὡς βαρύτερον, καὶ τελείως χωρίζοντα τῶν πιστῶν τὸν οὕτως ἀφορισθέ-
ντα» (έκδ. γ. Α. ράλλη/ Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των θείων και ιερών Κανόνων, τόμ. Β΄. Αθήνῃσιν 
1852 [ανατύπωση 1966], σ. 690).

19. Περί αυτού βλ. Πην. ςτάθη, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Πρόδρομος 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Θεσσαλονίκη 1995 (διδ. διατριβή). 

20. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, η πραγματεία του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων «Περί αφορισμού», σ. 
25-26 και 127. 

21. Βλ. Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησίας, ἤτοι ἅπαντες οἱ θεῖοι καί ἱεροί Κανόνες. Ἀθῆναι: «Αστήρ»-Παπαδημητρίου 1976, σ. 35.

22. Βλ. Αμ. Αλιβιζάτου, «Ανάθεμα», στ. 470. 
23. Συνοδικόν συγιλλιῶδες Γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Σεραφείμ Α΄ (1733), έκδ. 
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βάνοντας την λέξη «ἀνάθεμα» και την οπαδικά φορτισμένη φράση: «διά πλέον 
φόβον τῶν ἁμαρτωλῶν»24.

ςτην κοινωνικώς επαχθέστερη εκδοχή του, ο αφορισμός σήμαινε για τον απο-
δέκτη του ισόβιο αποκλεισμό από την ευρύτερη κοινότητα, δεδομένου ότι «ο 
αφορισμός… συνωδεύετο και δι’ αυστηρής απαγορεύσεως των συμπολιτών ή 
συγχωρίων, ίνα μη χαιρετᾴ, πλησιάζῃ ή σχετίζηταί τις εμπορικώς μετά του αφορι-
σθέντος… και… μη μιγνύεσθαι μετά της κοινής αγέλης τα βοσκήματα των αφωρι-
σμένων και αποδιώκεσθαι ταύτης ως μεμολυσμένα»25. Πέραν τούτων, σήμαινε άρ-
ση του δικαιώματος του αφορισθέντος να συμμετέχει ως ανάδοχος σε Βάπτιση ή 
ως παράνυμφος σε γάμο, τ.έ. “κουμπάρος’’, στέρηση έως τέλους πάσης αγιαστικής 
ή συγχωρητικής ευχής, απαγόρευση της εκκλησιαστικής ταφής και ασυγχωρησία 
εις τους αιώνας26. Η χειρότερη πάντως συνέπεια του αφορισμού ή αναθεματισμού 
ήταν η απειλή της αιώνιας ασυγχωρησίας, πρώτη και φανερή ένδειξη της οποίας 
εθεωρείτο, για την πλειονότητα του λαού, το «άλυτον» του σώματος μετά θάνα-
τον, η διαπίστωση ότι το σώμα του νεκρού παρέμενε, κατά την εκταφή, άλιωτο ή 
τυμπανιαίο· τούτο ήταν που τρομοκρατούσε όσο τίποτε άλλο τους απλούς αν-
θρώπους και απειλούσε τις οικογένειές τους με κοινωνικό στιγματισμό και μόνιμο 
ψυχικό τραυματισμό27. 

Ενώ, λοιπόν, αρχικά, καθώς προαναφέραμε, ο αφορισμός αποτελούσε έκτακτο 
πνευματικό επιτίμιο, ένα έσχατο παιδαγωγικό εργαλείο, που εχρησιμοποιείτο ως 

Α. Τσελίκα, «Πατριαρχικά γράμματα εκ της Μονής Αγίων Πάντων Πατρών», Ελληνικά 29 (1973) 
72-96, σ. 80. 

24. Π. δ. Μιχαηλάρη, η πραγματεία του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων «Περί αφορισμού», σ. 28. 
25. Π. Αραβαντινού, Χρονογραφία της ηπείρου των τε ομόρων Ελληνικών και Ιλλυρικών 

χωρών, διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854, 
περιέχουσα και τοπογραφικόν πίνακα πάσης της ηπείρου, τόμ. Β΄. Αθήνα 1856 (φωτοτυπική 
αναπαραγωγή: 1969), σ. 257.

26. Βλ. «μικρό» ή «μεγάλο», αντίστοιχα, αφορισμό. 
27. Από την τελευταία προέρχεται και η λαϊκή αντίληψη περί βρικολάκων ή βουρκολάκων (εκ 

της βουλγαρικής λ. vῐrkolak), νεκρών που βγαίνουν την νύκτα από τον τάφο τους, την οποία (μαζί 
με άλλες μαγικές και παραθρησκευτικές δοξασίες). ο Άγιος αποδοκιμάζει τις εν λόγῳ αντιλήψεις, 
υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι οι νεκροί που βρυκολοκιάζουν, αλλά ο διάβολος ο οποίος ενεργεί 
μέσω των άλιωτων σωμάτων (και των φαντασιών που γεννά η θέα τους) ή μέσῳ δαιμονοπλήκτων 
συνανθρώπων μας ή μέσῳ διαφόρων ψευδοθαυμάτων∙ βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α΄1, έκδ. 
Ιω. Β. Μενούνου, σ. 33: «Αυτός είναι, ο διάβολος, οπού εμβαίνει και μέσα εις αποθαμένον και 
φαίνεται ωσάν ζωντανός και τον λέγομεν βρουκόλακα, αυτός είναι οπού εμβαίνει και μέσα είς 
ζωντανόν άνθρωπον και παίρνει την εικόνα του Ιησού χριστού, της Παναγίας ή κανενός Αγίου, 
και τρέχει απάνου κάτου ωσάν δαιμονισμένος και λέγει πως κάμνει θαύματα». για περισσότερα 
βλ. ςτ. Α. Μουζάκη, Ο αφορισμός, οι βρικόλακες και η αντιμετώπισή τους: Παραδόσεις, δοξασίες, 
προλήψεις του ελληνικού λαού (Ανέκδοτοι εξορκισμοί από χειρόγραφους νομοκανόνες) (Λαογρα-
φική-ιστορική μελέτη). Αθήνα: «Ηρόδοτος» 2018 [= λαογραφία: 18].
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επί το πλείστον για λαϊκούς και μοναχούς (για τους κληρικούς ίσχυαν, επίσης, η 
μετάθεση, η αργία28 και η καθαίρεση), προκειμένου τούτοι να παρακινηθούν σε 
ειλικρινή μετάνοια, σε δημόσια εξομολόγηση και ουσιαστική θεραπευτική διόρ-
θωση, εφόσον βεβαίως είχαν διαπράξει πράγματα αντίθετα προς τα ευαγγελικά 
διδάγματα και τους ιερούς Κανόνες και είχαν προτρέψει μάλιστα και άλλους σε 
αυτά29, κατά τους χρόνους του πατρο-Κοσμά, το συγκεκριμένο εργαλείο είχε βα-
ναύσως κακοποιηθεί. Εξαιτίας του κλίματος ανελευθερίας και της εκπτώσεως της 
χριστιανικής αγάπης, της διαδεδομένης δεισιδαιμονίας και της εξαχρειώσεως γε-
νικότερα των ηθών (και δη μεταξύ των κληρικών εκείνων οι οποίοι διακρίνονταν 
για τη μοχθηρία και τη φιλοχρηματία τους), λόγῳ της γενικότερης απαιδευσίας, 
είχε εκτραπεί σε μια από τις χειρότερες μορφές σιμωνιακής ποιμαντικής, σε μια 
από τις πλέον συγκαλυμμένες εκφράσεις μνησικακίας και ασύμμετρης τιμωρητι-
κότητας εντός της Εκκλησίας· είχε μετατραπεί σε ακραία εκδήλωση εμπάθειας και 
κακεντρέχειας, σε “πνευματικών’’ προδιαγραφών τεχνική αόριστης ή επώνυμης 
απειλής και αποτροπής, σε εργαλείο τιμωρίας και καταστολής, σε μέσο εκδίκησης 
ή πλουτισμού30, σε μέθοδο ηθικής και κοινωνικής εξόντωσης, σε μηχανισμό, εν 
τέλει, ανεξέλεγκτο και φονικό. Εποικοδομώντας στο ίδιον συμφέρον (εν ονόμα-
τι της ευημερίας, της υγείας, της ασφάλειας, της οικογενειακής ευτυχίας και της 
μετά θάνατον σωτηρίας, ακόμη και της υστεροφημίας), εκμεταλλευόμενος, με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τον θρησκευτικό φόβο ή την ανάγκη για ομολογιακή 
(εθνική, τοπική, ατομική ή παραταξιακή κ.ο.κ.) δικαίωση και καλλιεργώντας πε-
ριδεείς συνειδήσεις σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, ο αφορισμός επενεργούσε ως 
«όπλον τρομερόν»31, ως όργανο ατομικής απειλής ή ομαδικής τρομοκράτησης (γι’ 
αυτό υπήρχαν οι ομαδικοί αφορισμοί)32, δικαίωμα στη χρήση του οποίου είχαν οι 
εκκλησιαστικώς προϊστάμενοι, κατ’ εξοχήν δε οι αρχιερείς (και, ει δυνατόν, «συ-
νοδικῄ διαγνώμῃ»)33, οι οποίοι ενέκριναν τόσο την εξαπόλυση όσο και την λύση 
μεταταύτα των αφορισμών. 

28. Κατά τον χρύσανθο νοταρά, μαρτυρείται κι ένα «καινότερο» είδος αφορισμού, αυτό που 
συνεπάγεται για τους επισκόπους αργία, αλλ’ όχι αποκοπή από τον κοινωνικό τους περίγυρο· 
βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, η πραγματεία του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων «Περί αφορισμού», σ. 129. 

29. λεπτομερέστερα για τις πράξεις που υπόκεινταν σε αφορισμό βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, 
Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της Τουρκοκρατίας, σ. 235-267.

30. Βλ. ενδεικτικά Β. Κρεμμυδά, «Ένας δεσπότης καταγράφει τα έσοδά του», στη συλλογή 
μελετών του ιδίου, Διπλό ταξίδι. Ψηλαφήσεις ενός ιστορικού. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη 2009 
[= Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη. νεοελληνική Ιστορία: 7], σ. 403-424.

31. Παν. Πιπινέλη, Πολιτική Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Παρίσι 1928, σ. 35. 
32. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, η πραγματεία του Χρυσάνθου Ιεροσολύμων «Περί αφορισμού», σ. 

29-30. 
33. Η τελευταία κανονική αρχή επιβιώνει μέχρι σήμερα στον ισχύοντα Καταστατικό χάρτη 

της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 4, παρ. θ΄). 
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ςτις περισσότερες, λοιπόν, περιπτώσεις, ο αφορισμός από πνευματικό επιτίμιο 
είχε καταντήσει μέσον απειλής, επιβολής εξοντωτικής ποινής κι επίδειξης δυσανά-
λογης εξουσίας, και δη “δεσποτικής’’ (= επισκοπικής ή πατριαρχικής)34, με συχνό-
τητα υπερβολική και σχεδόν ανύπαρκτους ελεγκτικούς ή ανασταλτικούς μηχανι-
σμούς. Κάποια στελέχη, φέρ’ ειπείν, της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, προϊστάμενοι 
ενοριών ή ιερών Μονών τον χρησιμοποιούσαν προληπτικά (!) για να εμποδίζουν 
τις υπέρ του δικαίου φωνές των υφισταμένων τους, αλλά και για ν’ αποκλείουν 
την εκ μέρους άμεσων ή πλησιέστερων συγγενών προσβολή δικαιοπραξιών ή δω-
ρεών που γίνονταν προς θρησκευτικούς ή κοινοτικούς φορείς, με την απειλή μά-
λιστα ποικίλων τιμωριών, όπως ο αποκλεισμός των τέκνων των τελευταίων από 
το μυστήριο του Βαπτίσματος και των ιδίων από την μυστηριακή και αγιαστική 
ζωή της Εκκλησίας, αλλά και την διά βίου συναναστροφή με τα μέλη της τοπικής 
κοινότητος, τέλος δε και από την μετά θάνατον χριστιανική ταφή35. γι’ αυτό δεν 
πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός ότι, εξαιτίας της άμετρης, της αδιάκριτης 
και προπαντός της αφιλάνθρωπης εξαπολύσεως αφορισμών ή αναθεματισμών, 
μεμονωμένα άτομα, οικογένειες, αλλά και ολόκληροι πληθυσμοί άλλαζαν στρα-
τόπεδο και μεταστρέφονταν στο Ισλάμ, προκειμένου να ιδούν “πρόσωπο Θεού’’ 
και να αισθανθούν ότι ανήκουν σε κοινωνία ανθρώπων36.

Από την άλλη πάντως πλευρά, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, δεδομένων 
των συνθηκών και της προσαρμογής των εκκλησιαστικών πραγμάτων στις συ-
γκεκριμένες ανάγκες, λόγῳ της απουσίας δικαιοκρατικών θεσμών αλλά και της 
μη αξιόπιστης απονομής της δικαιοσύνης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, ο αφορισμός 
δεν εχρησιμοποιείτο μόνον ως μέσον άσκησης ιεροδικαστικής αρμοδιότητας (εκ 

34. Βλ. δ. Κ. Παπαϊωάννου, η πολιτική των επισκόπων στην Τουρκοκρατία (Ιστορικο-κοινωνική 
προσέγγιση). Αθήνα 1991, σ. 58-81· βλ. και μεθεπόμενη σημείωση.

35. Πρβλ. Συγίλλιον Κυρίλλου Κωνσταντινουπόλεως (1621): «ὅς δ’ ἄν τολμήσῃ ὀψέποτε ἐκ τῶν 
συγγενῶν καί κληρονόμων αὐτοῦ καί ἄλλων καί ζητήσει ἀποξενῶσαι καί ἀποσπᾶσαι αὐτό ἀπό τῆς 
μονῆς ἤ εἰσόδημα λαβεῖν, ὠς εἴπομεν πολύ ἤ ὀλίγον, καί σκάνδαλον προξενήσῃ, ὁ τοιοῦτος ἱερεύς 
μέν ὤν ἤ καί ἀρχιερεύς ἀργός ἔστω πάσης ἀρχιερατικῆς ἐνεργείας καί τάξεως, καταφρονῶν δέ καί 
ἀφωρισμένος ἀπό Θεοῦ ὡς ἄξιος καθαιρέσεως· λαϊκός δέ ἤ μοναχός ἀφωρισμένος ἀπό τῆς ἁγίας 
ὁμοουσίου καί ζωοποιοῦ καί ἀδιαιρέτου Τριάδος καί παρά τῶν τριακοσίων δέκα καί ὀκτώ θεοφόρων 
πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ, καί κατηραμένος καί ἀσυγχώρητος καί μετά θάνατον ἀλυτος ἐν τῷ νῦν 
αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι, καί τυμπανιαῖος καί ἔξω τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ καί κληρονομήσοι τήν 
λέπραν τοῦ Γιαιζῆ καί τήν ἀγχόνην τοῦ Ἰούδα καί τῷ αἰωνίῳ ἀναθέματι ὑπόδικος» (: έκδ. Ευλογίου 
Κουρίλα, Ο Άγιος Στέφανος εν Αδριανουπόλει, Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον και Μετόχιον της 
Μεγίστης Λαύρας του Άθωνος. Αθήναι 1935 [= ανάτυπο από Θρακικά 6 (1935) 247-301], σ. 30).

36. χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μεταστροφής των κατοίκων του χωρίου Κοροβελέσι 
Ακροκεραυνίων στον ισλαμισμό, τον 18ο αι., εξαιτίας της επί ποινῄ αφορισμού επιμονής του 
επισκόπου χειμάρρας και δελβίνου στην τήρηση αυστηράς νηστείας, σε εποχή μάλιστα μεγά-
λης σιτοδείας∙ βλ. σχετικώς δ. Κ. Παπαϊωάννου, η πολιτική των επισκόπων στην Τουρκοκρατία 
(Ιστορικο-κοινωνική προσέγγιση), σ. 70.
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μέρους του επισκόπου), αλλά και ως κοσμικό δικονομικό μέσο (αντί όρκου ή θεο-
κρισίας)37. ςτην καθημερινῄ δηλαδή πράξη αντικαθιστούσε τον όρκο, πράγμα που 
συνέβαινε στην περίπτωση του αυτο-αφορισμού, εάν δεν ετελείτο πιο επίσημα, 
με αυθεντία δηλαδή εκκλησιαστική, υπό τον τύπο της μυστηριοειδούς αράς που 
αναφέραμε προηγουμένως. Είχε ακόμη μεταβληθεί σε μέσον άσκησης πολιτικής 
και αυθαίρετης επίλυσης νομικών και οικονομικο-κοινωνικών ή ιδεολογικών δια-
φορών38, με τρόπο που σκανδάλιζε τους πολλούς, δεισιδαιμονοποιούσε τον κοινό 
βίο κι εξαντικειμενίκευε την πνευματική ζωή39. Παράλληλα λειτουργούσε ως μο-
χλός προληπτικού διοικητικού ελέγχου κι έσχατο μέτρο προσφυγής, ως κίνητρο 
εκτέλεσης εκκλησιαστικών και πολιτικών αποφάσεων (διοικητικού, δικαστικού ή 
οικονομικού χαρακτήρα), ως σύστημα κανονικής διορθώσεως και ποινικής κατα-
στολής40, και δη στο πλαίσιο του θεσμού της Εθναρχίας41. ςτην ιδανικότερη εκδο-
χή του, ο αφορισμός ασκούσε ένα είδος πίεσης εκ μέρους της Εκκλησίας υπέρ των 
αδυνάτων, υπέρ εκείνων οι οποίοι αδικούνταν και δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν 
αλλιώς τα δικαιώματά τους. Εξασφάλιζε έτσι ‒μέσῳ του φόβου και της απειλής 
επί ποινῄ υλοποιήσεώς του‒ την τήρηση της νομιμότητας και την εγκυρότητα 
μιας πράξης (από τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα μέχρι τα προικο-
σύμφωνα και την σύνταξη διαθηκών, την παροχή προνομίων ή δωρεών, από τις 
καταθέσεις μαρτύρων, διαδίκων και αντιδίκων μέχρι τον αποκλεισμό αποκάλυψης 
ενός μυστικού ή της διασποράς ψευδών ειδήσεων, από οιοδήποτε υποσχετικό μέ-
χρι την ανάληψη υπηρεσιών, από την προσβολή της τιμής και την πραγματική ή 

37. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 75.

38. Τραγική επιβίωση των ως άνω πρακτικών στη νεότερη Ελληνική Ιστορία είναι οι περι-
πτώσεις αφορισμού του Ανδρέα λασκαράτου από τον μητροπολίτη Κεφαλληνίας ςπυρίδωνα 
(Μάρτιος 1856), του Ελευθερίου Βενιζέλου από την φιλοβασιλική τότε ςύνοδο (12 δεκεμβρίου 
1916) και του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου από τον μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγου-
στίνο Καντιώτη (1990)· ο συγγραφέας νίκος Καζαντζάκης, παρά την επιθυμία ορισμένων, δεν 
αφορίστηκε ποτέ. Άλλης κατηγορίας είναι οι αφορισμοί που εξαπολύθηκαν από το οικουμενικό 
Πατριαρχείο κατά τις παραμονές, την διάρκεια και την επαύριον της Επανάστασης του 1821, με 
αποδέκτη κατ’ ουσίαν την ύψηλή Πύλη, για τους οποίους θα άξιζε να αναληφθεί κάποτε ειδική 
μελέτη. Βλ. σχετικές εικόνες στο τέλος της παρούσας μελέτης.

39. Βλ. π. Αντ. Πινακούλα, «Εκκλησία και νεοελληνική κοινωνία: 1800-1924 (ςύντομη θε-
ώρηση)», στη συλλογή μελετών του ιδίου, Εκκλησία, Ιδεολογία και Ουτοπία. Αθήνα: «Αρμός» 
2019 [και στο περιοδικό: Ανθίβολα 1 (2017) 29-55], σ. 72-109, ιδιαιτ. 102. 

40. Πρβλ. π. Βασ. Ι. Καλλιακμάνη, Θεολογικά Ρεύματα στην Τουρκοκρατία, σ. 17 και 23 (από 
την γενική Εισαγωγή του βιβλίου).

41. Περί αυτής βλ. π. γ. Μεταλληνού/ δ. γ. Μεταλληνού, Εθναρχία: Ο Ελληνισμός στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις «Αράκυνθος» 2015 (= επεξεργασία 
του βιβλίου του π. γ. Μεταλληνού, Τουρκοκρατία: Οι Έλληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 
Αθήνα 20056 [1988]).
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την εικονική εφαρμογή πολιτικών και εκκλησιαστικών εντολών μέχρι την πρόλη-
ψη αντιποίνων από πλευράς κοσμικής ή εκκλησιαστικής ιεραρχίας42). διασφάλιζε 
ακόμη την αποφυγή αντιδράσεων ή σκανδάλων (ανυπακοή στον εκκλησιαστικώς 
προϊστάμενο, υφαρπαγή εκκλησιαστικής/ μοναστηριακής περιουσίας ή υπεξαίρε-
ση κοινοτικού χρήματος, προσβολή τιμής ή μνήμης, κατάχρηση ή καταστρατή-
γηση δικαιώματος κληρονομίας, αφαίρεση ή κατακράτηση, καταπάτηση ή φθορά 
κοινοτικής ή γενικότερα ξένης περιουσίας, σύναψη άθεσμων γάμων, ιεροσυλία, 
τυμβωρυχία κ.ά.)43. Παράλληλα υποσχόταν σχετική δικαιοσύνη (σε όλα τα επίπε-
δα και τους βαθμούς απονομής ή εφαρμογής της), κοινωνική ειρήνη και εκκλη-
σιαστική συνοχή44.

για τους περισσότερους λόγους που προαναφέραμε, ο αφορισμός αξίως και 
δικαίως καταδικάζεται από αρκετούς λογίους και αγίους κληρικούς της περιόδου 
της Τουρκοκρατίας η κατάχρηση του αφορισμού, ως ενός εργαλείου που οδη-
γούσε στην εκκοσμίκευση, την εκνομίκευση και τελικά στην απαξίωση της Εκ-
κλησίας. Από τους εν λόγῳ κληρικούς αξίζει να μνημονευθούν εδώ οι Μεθόδιος 
Ανθρακίτης, χρύσανθος Ιεροσολύμων, ςαμουήλ χαντζερής, Αγαθάγγελος Κων-
σταντινουπόλεως και Ευγένιος Βούλγαρις, διόλου δε λιγότερο από αυτούς και ο 
πατρο-Κοσμάς45. ςε όσους επιχειρούν να περιορίσουν την απάνθρωπη εφαρμογή 

42. Βλ. λ.χ. την περίπτωση του “αφορισμού’’ των Ελλήνων επαναστατών του 1821, του Αλεξάν-
δρου ύψηλάντη και του ηγεμόνος της Βλαχίας Μιχαήλ ςούτσου, από τον οικουμενικό Πατριάρχη 
γρηγόριο Ε΄, προς αποτροπήν περαιτέρω αντιποίνων εις βάρος του χριστιανικού πληθυσμού 
της αυτοκρατορίας εκ μέρους του ςουλτάνου. χαρακτηριστική, εν προκειμένῳ, ήταν η δήλωση 
του ίδιου του ύψηλάντη, σε επιστολή του προς τους ςουλιώτες: «Ο Πατριάρχης βιαζόμενος υπό 
της Πόρτας σάς στέλνει αφοριστικά και εξάρχους παρακινώντας σας να ενωθήτε με την Πόρταν. 
Εσείς όμως να τα θεωρείτε αυτά ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ της 
θελήσεως του Πατριάρχου». Πρβλ. συναφώς γ. Κεκαυμένου, Ο Γρηγόριος Ε΄ και η επανάσταση 
του 1821. Αθήνα: «Εναλλακτικές Εκδόσεις» 2019. 

43. χαρακτηριστική είναι, λ.χ., η ρήτρα εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας της ςχολής 
του Μεγάλου ρεύματος (σημερινού ν. Καρδίτσας), η οποία όριζε να είναι οι παραβάτες «ἀφω-
ρισμένοι… ἀπὸ Θεοῦ Κυρίου παντοκράτορος καὶ κατηραμένοι καὶ ἀσυγχώρητοι καὶ μετὰ θάνατον 
ἄλυτοι καὶ τυμπανιαῖοι· αἳ πέτραι καὶ ὁ σίδηρος λυθείησαν αὐτοὶ δὲ μηδαμῶς· κληρονομήσειαν τὴν 
λέπραν τοῦ Γιεζῆ καὶ τὴν ἀγχόνην τοῦ Ἰούδα, στένοντες καὶ τρέμοντες ἐν τῇ γῇ ὡς ὁ Κάιν, ἄγγελος 
Κυρίου καταδιώξοι αὐτοὺς ἐν πυρίνῃ ρομφαίᾳ, τὰ κτήματα αὐτῶν εἴησαν εἰς ἀπώλειαν, ἐν γενεᾷ 
μιᾷ ἐξαλειφθῆναι τὸ ὄνομα αὐτῶν μετὰ ἤχου, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ εἴη ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἡ 
μερὶς αὐτῶν μετὰ τοῦ προδότου Ἰούδα καὶ εἴησαν ὑπεύθυνοι πάσαις ταῖς πατριαρχικαῖς καὶ συνο-
δικαῖς ἀραῖς καὶ ἔνοχοι τοῦ πυρὸς τῆς γεένης καὶ τῷ αἰωνίῳ ἀναθέματι ὑπόδικοι» (: Φ. Κουκουλέ, 
«Ιστορικά σημειώματα περί των σχολών Μεγάλου ρεύματος», Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος 7 [1910] 120-140, σ. 137).

44. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 167-204.

45. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 76-77, 385-409.
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του αφορισμού πρέπει να προστεθούν και οι εκδότες του Πηδαλίου, ιερομόναχος 
Αγάπιος και νικόδημος Αγιορείτης, οι οποίοι υποστήριζαν ότι κακώς είχε λάβει, 
κατά τις ημέρες τους, ο αφορισμός χαρακτήρα αναθέματος46. Την αντιευαγγελική 
τούτη πρακτική καταδίκαζαν, ωστόσο, και πολέμιοι της καθεστηκυίας τότε εκ-
κλησιαστικής τάξεως, όπως ο Αδαμάντιος Κοραής, ο συντάκτης της Ελληνικής 
Νομαρχίας κ.ά.47, οι οποίοι υπογράμμιζαν ότι ο αφορισμός συνιστά άρνηση της κα-
τά χριστόν αγάπης, επιπλέον δε εξουθενώνει την ανθρώπινη φύση και απαξιώνει 
πλήρως την ελευθερία της συνειδήσεως. Η κριτική μάλιστα κατά της επιβολής του 
συγκεκριμένου μέτρου γινόταν επιτακτικότερη, όταν κάποιος γνώριζε ότι ο αφο-
ρισμός επιβαλλόταν μεν στο όνομα της «δεούσης» και «λυούσης» Εκκλησίας48, 
κατά κανόνα όμως θεσπιζόταν χάριν προσωπικής εκδικήσεως, ύστερα από καταγ-
γελία ή με απλή υποψία, χάριν επιβολής ‒αυταρχικῴ τῳ τρόπῳ‒ ιδίας δυνάμεως 
και προσπορισμού κέρδους49.

ο ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρεται συχνά στους αφορισμούς («αφο-
ρεσμούς»)· με οξύ και κατηγορηματικό τρόπο, προσπαθεί ν’ αποτρέψει την απάν-
θρωπη και αυθαίρετη χρήση τους, η οποία γινόταν για λόγους εχθροπάθειας, κυ-
ρίως όμως (ή και εξαιτίας) οικονομικών διαφορών:

46. Βλ. Πηδάλιον τῆς νοητῆς νηός τῆς μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐκκλησίας, ἤτοι ἅπαντες οἱ θεῖοι καί ἱεροί Κανόνες. Ἀθῆναι: «Αστήρ»-Παπαδημητρίου 1976, σ. 35∙ 
πρβλ. Βασιλείου ςμύρνης, Υπόμνημα περί εκκλησιαστικού αφορισμού κατά τους θείους και ιερούς 
κανόνας και την διδασκαλίαν των θεηγόρων Πατέρων της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού 
Εκκλησίας. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1897, ιδιαιτ. σ. 59-60.

47. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 79, 404-406.

48. Βλ. Ματθ. 18,18.
49. Βάσιμη (ίσως δε λίγο υπερβολική) κρίνεται, ως εκ τούτου, η αντίδραση του συντάκτου της 

Ελληνικής Νομαρχίας, ο οποίος παρατηρούσε ότι «οι αφορισμοί εις την Ελλάδα… ήθελαν νομισθή 
ευχαί της λειτουργίας από κανένα αλλογενή. Τόσον είναι συχνοί, και σχεδόν κάθε Κυριακήν εις κάθε 
εκκλησίαν αναγινώσκονται δύο και τρεις αφορισμοί, πάντοτε δε δια ουτιδανωτάτας διαφοράς, και ως 
επί το πλείστον δια δύο η τριών γροσίων υπόθεσιν» (: Ανωνύμου του Έλληνος, Ελληνική Νομαρχία, 
σ. 166-167). ο «Ανώνυμος Έλλην» εστίαζε την κριτική του σε εξουσιομανείς και φιλοχρήματους 
επισκόπους, οι οποίοι «όσα και αν κάμνωσι, τα κάμνοσι δια χρημάτων, και πληρώνοντάς τους 
τινάς ημπορεί να λάβη την συγχώρησιν δια κάθε αμάρτημα» (ό.π., σ. 167)∙ επρόκειτο για ανάλγη-
τους επαγγελματίες, οι οποίοι τρομοκρατούσαν διά της δεισιδαιμονίας «μιλλιούνια ανθρώπων» 
(ό.π., σ. 124) κι έγδυναν, κατά τον ίδιο, «πλουσίους καὶ πτωχούς», εξαπολύοντας κατά συρροήν 
αφορισμούς, «μ’ εν κατεβατόν… κατάρας, οπού η πλέον διαβολική διάθεσις φοβερωτέρας βέβαια 
δεν ήθελεν ημπορέσει να εφεύρη… Και αν πολλάκις μ’ έτερον κατεβατόν μ’ ευχάς, ευλογίας και 
συγχώρησιν, διαλύουσι τον αφορισθέντα, δι’ άλλο τέλος δεν το κάμνουσι, παρά δια να ημπορέσωσι 
να τον ξαναφορίσωσι. Επειδή τον αφορισθέντα δεν δύνανται να τον ξαναφορίσωσι, αν πρώτον δεν 
τον συγχωρήσωσι…» (ό.π., σ. 166).



262 ΚωνςΤΑνΤΙνος Ι. ΜΠΕλΕζος,

«… να φυλάγεσθε, χριστιανοί μου, δια χίλια πουγγία αφορεσμό ποτέ να μη 
κάμνετε, διατί αφορεσμός θέλει να ειπή χωρισμός από τον Θεόν και παράδο-
σις εις τον Διάβολον. 

Λοιπόν δια εκείνον τον αδελφόν ο Χριστός μας εσταυρώθη και έχυσε το 
πανάγιόν του αίμα, δια να τον ελευθερώσει από τας χείρας του Διαβόλου και 
εσύ τον αφορίζεις δια παραμικρόν πράγμα και τον εβγάνεις από την μάνδρα 
του Χριστού και τον παραδίδεις εις την Κόλασιν, πάλιν εις τας χείρας του Δια-
βόλου; Τώρα έχεις εσύ στόμα να λέγης τον Θεόν πατέρα; Όχι βέβαια, αλλά 
τον Διάβολον. 

Αμή εσύ χριστιανέ μου δεν έχεις αμαρτίας; Στοχάσου: από τον καιρόν 
οπού εγεννήθης έως τώρα πόσες και πόσες φορές έσφαλες και εις τον Θεόν 
και εις άλλον αδελφόν σου χριστιανόν; Λοιπόν αν θέλης να σε συγχωρέσει 
ο Θεός συγχώρησον και εσύ τον αδελφόν σου και ειπέ τρείς φορές: ο Θεός 
συγχωρήσοι και ελεήσοι και αυτόν και εμένα»50. Και πάλι:

«‒Κάμνετε εδώ αφορεσμούς; Να προσέχετε, χριστιανοί μου, ποτέ σας αφο-
ρεσμόν να μη κάμνετε..., διότι αφορεσμός θέλει να ειπή ξεχωρισμός από τον 
Θεόν, από τους αγγέλους, από τον Παράδεισον, και παραδομός εις τον Διάβο-
λον και εις την Κόλασιν. Δια εκείνον τον αδερφόν μας εσταυρώθη ο Χριστός 
μας να τον εβγάλη από την Κόλασιν και να τον βάλη εις τον Παράδεισον, 
και εσύ διά μικρόν πράγμα τον αφορίζεις και τον βάνεις εις την Κόλασιν να 
καίεται πάντοτε; Τόσον σκληρός είσαι; 

Μα καλά, για στοχάσου∙ από τον καιρόν οπού εγεννήθης έως τώρα πόσες 
αμαρτίες έχεις καμωμένες ή με το μάτι ή με το αυτί ή με το στόμα ή με το χέρι 
ή με τον νουν ή με τον λογισμόν; Αναμάρτητος είσαι; Το άγιον Ευαγγέλιον 
μάς λέγει πως μόνον ο Χριστός μας είναι αναμάρτητος51. ημείς, αν εξετάσω-
μεν, ευρίσκομεν χιλιάδες αμαρτίες εις τον εαυτόν μας»52. 

Από τα προηγούμενα είναι προφανές ότι ο Άγιος των ςκλάβων δεν μένει στην 
απλή παρατήρηση, αλλά προχωρεί σε άμεση διάγνωση και θεραπεία. ο αφορι-
σμός, κατ’ αυτόν, μαρτυρεί ολοτελή απουσία του πνεύματος του Ευαγγελίου, του 
πνεύματος της αγάπης, του πνεύματος του Θεού· υποδεικνύει με σαφήνεια την 
μισανθρωπία και την εκδικητικότητα του διαβόλου. Μόνον «ο διάβολος», ση-
μειώνει ο ίδιος, «θέλει να αφορίζωνται οι άνθρωποι και όχι ο Θεός»53. Κατά βάσιν 
δηλαδή, ο Πονηρός είναι εκείνος ο οποίος “εξ επαγγέλματος’’ εχθρεύεται, συκο-

50. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α΄2, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 66-67.
51. Βλ. Ιωάν. 8,46∙ Εβρ. 4,15.
52. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 139-140.
53. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 139.
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φαντεί, χωρίζει τους ανθρώπους, υποκινεί τα αναθέματα και τους αφορισμούς. ο 
χριστός, αντιθέτως, μας καλεί να σκεφτούμε τι έκανε ο ίδιος, εξ απείρου αγάπης, 
για όλους μας ανεξαιρέτως: «Δεν εφύλαξε μίσος και έχθρα να μη μεταλάβη τον Ιού-
δα, τον εχθρόν του, αλλά ίσια εμετάλαβε και τους ένδεκα μαθητάς του, τους φίλους 
του τους καλούς, ίσια και τον Ιούδα, τον εχθρόν του»54. γι’ αυτό και αναμένει από 
εμάς, ως δικά Του τέκνα, ανταποκρινόμενοι στην αγάπη Του, «να αγαπώμεν τον 
εχθρόν μας, να τον συγχωρώμεν, να τον θρέφωμεν, να τον ποτίζωμεν, να λέγωμεν 
καλό δια λόγου του, να παρακαλώμεν και τον Θεόν δια την ψυχήν του εχθρού μας 
και τότε έχομεν στόμα και να λέγωμεν εις τον Θεόν μας: Θεέ μου, σε παρακαλώ να 
με συγχωρέσης, καθώς και εγώ συγχωρώ τον εχθρόν μου»55. Αναμένει να έχουμε 
μνήμη θανάτου και να σκεπτόμαστε την Κόλαση και τον Παράδεισο, την «εις τους 
αιώνας» μετ’ Αυτού κοινωνία· αναμένει να στοχαζόμαστε υπεύθυνα τις δικές μας 
αμαρτίες, να μετανοούμε γι’ αυτές και να διορθώνουμε τις αδικίες μας56. Θέλημά 
Του αληθινό είναι να αγαπάμε αλλήλους, να συγχωρούμε από την καρδιά μας 
όποιον μας έβλαψε και να μην επιδιώκουμε με κανέναν τρόπο να τον εκδικηθού-
με, είτε παρακαλώντας είτε προκαλώντας την αιώνια καταδίκη του (επιθυμώντας 
μάλιστα, με χαιρεκακία, να μείνει το νεκρό του σώμα αδιάλυτο, τυμπανιαίο), αλλ’ 
απεναντίας να νοιαζόμαστε ειλικρινά και να εργαζόμαστε για τη σωτηρία του. 

ςτα ανθρωπογενή αίτια της υπερπαραγωγής αφορισμών επί οθωμανοκρατίας 
ο πατρο-Κοσμάς περιλαμβάνει, σαφώς και κατηγορηματικώς, την έκπτωση των 
χριστιανικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων της δικαιοσύνης και της αγάπης· τού-
τη, με τη σειρά της, ήταν συνυφασμένη με την γενικότερη κατάπτωση κλήρου και 
λαού, συνεπείᾳ της δουλείας και της απαιδευσίας57. για την αντιμετώπισή τους ο 
Άγιος προτείνει, με τρόπο απολύτως σαφή και κατηγορηματικό, την κατάργηση 
ή την ριζική εκκοπή τους: «Αφορεσμό ποτέ να μη κάμνετε!»58. Εξειδικεύοντας την 
κατά προτεραιότητα “θεραπευτική αγωγή’’ για την αντιμετώπιση της αφορεσμο-
μανίας που είχε καταλάβει τότε την ελληνόφωνη ορθοδοξία, περιγράφει το “πρό-
γραμμά’’ του ως εξής: «… το πρώτον εύχομαι διά να καθαρισθούν οι χριστιανοί και 
να αγιασθούν οι χώρες των, και να καθαρισθούν ψυχικά και σωματικά. Το δεύτερον 
παρακαλώ τους χριστιανούς να φτιάνουν σταυρούς και κομπολόγια (= κομποσχοί-
νια) και παρακαλώ τον Χριστόν και τα ευλογεί δια να τα έχουν οι χριστιανοί φυ-
λακτήριον. Το τρίτον είναι οπού κάνω τους χριστιανούς και φτιάνουν ψωμί, σιτάρι 

54. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 137.
55. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 139· βλ. Ματθ. 5,44 και 6,14-15.
56. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α΄ 1, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 39: «Και να στοχαζώμαστε 

τες αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, να στοχαζώμεσθα την ψυχήν μας 
οπού είναι τιμιωτέρα από όλον τον κόσμον».

57. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 159.
58. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α΄2, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 66.
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(= κολλύβων) και νερό (= αγιασμού) και βάνω τους χριστιανούς και συγχωρούνε 
ζωντανούς και αποθαμένους»59. 

ς’ ένα αρχικό, λοιπόν, στάδιο, για την υπέρβαση των αιτίων και την θεραπεία 
των συγκεκριμένων παθών, ο Άγιος προτείνει στους καλοπροαίρετους πιστούς 
πορεία πνευματικής καθάρσεως, ηθικής ανατάξεως και καθημερινού αγιασμού. ςε 
αυτήν την πορεία θα τους συντροφεύει η δική του προσευχή και το παράδειγμά 
του, θα ενισχύουν δε την απόφαση και τον αγώνα τους για κάθαρση και αγιασμό. 
ς’ ένα δεύτερο στάδιο, ο πατρο-Κοσμάς προτείνει τον συνδυασμό εργασίας και 
προσευχής, εργόχειρου και συνεργατικότητας, πρακτικού βίου και παραδοσιακής 
ευλάβειας· καλεί τους χριστιανούς να είναι διαρκώς απασχολημένοι με έργα ευ-
σέβειας και προσευχητικής δημιουργίας, ώστε να μην ασχολούνται με τις κακίες 
των άλλων και να μην καταθλίβονται με τα δικά τους παθήματα. ςτο τρίτο και 
τελευταίο στάδιο, ο άγιος Κοσμάς μαθαίνει τους χριστιανούς να υπερβαίνουν τις 
προσωπικές (πραγματικές ή τεχνητές) “ανάγκες’’ και την μέριμνα για την ατομική 
τους σωτηρία και ν’ ανοίγονται προς τους άλλους, τους αδελφούς, την κοινωνία. 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, κατά τον ίδιο, η μόρφωση, η πνευματική καλλιέργεια 
εν γένει, που αποκτάται και με την βοήθεια των σχολείων, τα οποία ο ίδιος ίδρυε κι 
επιχορηγούσε ώστε να διδάσκονται τα παιδιά τα ελληνικά και τα ιερά γράμματα, 
θα μπορούσαν να συμβάλουν περαιτέρω στην περιστολή των παθών, τον εξευγε-
νισμό των ηθών και την προσοικείωση του αυθεντικού πνεύματος του Ευαγγελίου 
και της χριστιανικής παραδόσεως. Με την προσευχή, την μετάνοια και την εξο-
μολόγηση, με την μυστηριακή ζωή και την εν ταπεινώσει εργασία, με την άσκηση 
ειλικρινούς αγάπης και αλληλεγγύης, θα μπορούσε να εισέλθει ο “ασθενής’’ ανε-
τότερα στον κόσμο της θείας συγγνώμης· θα προσοικειωνόταν ευκολότερα το 
χάρισμα της συγχώρησης, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να διακοπεί ο κύκλος 
του μίσους και της εκδίκησης, ήταν αδύνατο να εκκοπεί οριστικά η ρίζα των αφο-
ρισμών και των αναθεματισμών. 

Αντί, λοιπόν, αναθέματος και αφορεσμού ‒προέτρεπε ο Άγιος, απευθυνόμενος 
σε κλήρο και λαό‒ πρέπει να επιδιώκεται η διά της μετανοίας και της αδελφικής 
αγάπης αμοιβαία συγχώρηση. Τούτη καθίσταται, κατά τον ίδιο, ευχερέστερη με 
την μεσολάβηση ευσυνείδητων λειτουργών της Εκκλησίας, οι οποίοι οφείλουν 
να κάνουν το παν για να συμφιλιώνουν τους πιστούς μεταξύ τους60. Από τους 

59. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 159.
60. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Ε΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 197: «… και εσύ ο παπάς 

έχεις χρέος να περιτριγυρίζης τα σπίτια των χριστιανών ημέρα και νύκτα, όχι να τρώγης και να 
πίνης και να παίρνης τα πράγματά τους, αλλά να στοχάζεσαι ποίος άνδρας είναι μαλωμένος με 
την γυναίκα του, ποίος πατέρας με το παιδί του, ποίος αδελφός με τον αδελφόν του, ποίος γείτονας 
με τον γείτονα να τους βάνης εισέ αγάπην, αυτό είναι το χρεός του παπά και να βάνης την ζωήν 
σου και το κεφάλι σου δια τους χριστιανούς».
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ιερείς, ειδικότερα, ζητούσε ο Άγιος να έχουν επίγνωση των αδυναμιών τους, να 
γνωρίζουν γράμματα, να διακονούν το κατά δύναμιν αξίως, ιστάμενοι υπεράνω 
πάσης κακίας και ιδιοτελείας61. Τους ζητούσε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είχαν 
ανάγκη οι υπόδουλοι χριστιανοί, τα πνευματικά τους τέκνα, να καταφεύγουν στα 
τουρκικά δικαστήρια και τις τουρκικές αρχές για την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά 
είχαν την ευκαιρία να επιλύουν ‒με τη δική τους βοήθεια‒ μεταξύ τους όλες τις 
διαφορές τους (καθώς προέτρεπε, άλλωστε, και ο Παύλος κάποτε τα μέλη της 
αρχαίας Εκκλησίας της Κορίνθου)62. 

Η φιλότιμη ανταπόκριση των πιστών στις παραινέσεις των ποιμένων τους, από 
την άλλη πλευρά, για μετάνοια και αμοιβαία συγχώρηση, εάν δεν βοηθούσε στην 
άμεση επικράτηση της δικαιοσύνης (η οποία βαναύσως καταπατείται πάντοτε από 
ποικιλώνυμους μηχανισμούς εξουσίας και ολοκληρωτικά καθεστώτα, ιδίως δε σε 
περιόδους ξενικής κυριαρχίας), τουλάχιστον μπορούσε να συμβάλει στην μείωση 
της αδικοπραγίας, στην άμβλυνση του αισθήματος της αδικίας και της εξ αυτής 
πικρίας, στον δραστικό περιορισμό της φιλοκατηγορίας και της φιλοδικίας (με 
ντροπιαστική μάλιστα προσφυγή των αντιμαχομένων χριστιανών ενώπιον αλλό-
θρησκων κριτών)63, από τα οποία καλούνταν να απέχουν οι πιστοί.

61. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Ε΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 197-198: «Ειδέ πάλιν και είσαι 
ανάξιος, αγράμματος, απαίδευτος, μεμολυσμένος με αμαρτίες ωσάν εμένα και πηγαίνης και δώνης 
γρόσια και φλωρία και βάνης μεσίτας και αγοράζης το πετραχήλι, δεν ηγοράζεις το πετραχήλι, 
παπά μου, αλλά την Κόλασιν και καίεσαι πάντοτε. Και όταν πιάνη ο παπάς και λέγη το Ευαγγέ-
λιον και λέγη τόσα ψεύματα και τόσες βλασφημίες, αλλοίμονον εις εκείνον τον παπά, καλύτερα 
ήτο να στέκη από μακριά να κλαίη δια τις αμαρτίες του, δια να τον ευσπλαχνισθή ο Θεός να τον 
βάλη χωρίς επιτραχήλι εις τον Παράδεισον, παρά να τον βάλη με το πετραχήλι εις την Κόλασιν να 
καίεται πάντοτε. Τον παλαιόν καιρόν οι άνθρωποι όταν ήθελαν να παιδεύσουν κανέναν άνθρωπον, 
έκαναν όρκο και έλεγαν: να Δώση ο Θεός να μας βάλη με τους ιερείς οπού έχουν να ευρεθούν εις 
τον όγδοον [ενν.: τον έσχατον] αιώνα. Και δια τούτο, αδελφοί μου, είναι δύσκολον την σήμερον να 
σωθούν πατριάρχαι, αρχιερείς, ιερείς, πνευματικοί και διδάσκαλοι, διατί τώρα είμεσθεν μέσα εις 
τον όγδοον αιώνα και απέρασαν και διακόσιοι ογδοήκοντα χρόνοι. Δια τούτο σας συμβουλεύω, 
άγιοι ιερείς, τώρα οπού έχετε καιρόν, να καθίσετε να διαβάσετε δια να καταλάβετε παραμικρόν τι 
λέγει το άγιον Ευάγγελιον».

62. Βλ. Α΄ Κορ. 6,1-6.
63. για την ιδέα αυτή βλ. και την λεγόμενη Διδαχή η΄ του Αγίου Κοσμά, έκδ. Α. Καντιώτη, 

Κοσμάς ο Αιτωλός: «Προφητείες και Διδαχές», σ. 292: «να έχητε αγάπην και να μη προδίνεσθε εις 
κρίσεις των Αγαρηνών και ζημιώνεσθε» και ό.π., σ. 293: «Και να έχετε αγάπην ο ένας τον άλλον, 
πλούσιοι και πτωχοί. Και εις ξένην κρίσιν να μη κριθήτε και προδοθήτε εις κρίσεις Τούρκων· ότι 
δώδεκα χρόνους να μένη ακοινώνητος ο προδότης. Και αν σου πταίση ο αδελφός σου ή άλλος 
χριστιανός, πήγαινέ τον εις τον δεσπότην και μη τον πηγαίνης εις κρίσιν των Τούρκων, ότι μεγάλην 
αμαρτίαν έχεις και θέλεις κολασθή αιώνια· και να μην τον αδέχουνται εις την εκκλησίαν οι αδελφοί, 
ότι επήγε εξωτερικά (= σε δικαστήριο Εθνικών ή αλλοθρήσκων) και δεν επήγε νομικά (= σύμφωνα 
με τον νόμο του Χριστού και της Εκκλησίας)».
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Η συγχώρηση ενεργείται, θα προσθέταμε, μετά από κατ’ ιδίαν (στο πλαίσιο του 
μυστηρίου της Μετανοίας ή της Ιεράς Εξομολογήσεως) ή δημοσία εξομολόγηση, 
αλληλοσυγχώρηση και καταλλαγή. Παράπλευρα οφέλη της είναι η ταπείνωση και 
η παρρησία, η δικαιοσύνη και η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη· άλλωστε, ο ίδιος ο 
Θεός, ο οποίος εξ αγάπης μάς έπλασε και με τη ςταύρωσή Του μας συγχώρησε, 
«είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία64, δεν μας έκαμε να τον φοβούμεσθεν, μας 
έκαμε να τον αγαπούμεν»65. Ιδιαιτέρως μάλιστα εκείνη η συγχώρηση η οποία ακο-
λουθεί ύστερα από δημόσια εξομολόγηση ή ομολογία πίστεως (που οριστικοποιεί 
την απόφασή του ν’ αλλάξει οριστικά τρόπο ζωής) και κοινή προσευχή υπέρ του 
εξομολογουμένου δεν εξαγοράζεται ‒δίδασκε μετ’ εμφάσεως ο πατρο-Κοσμάς‒ με 
τίποτε∙ όσα και να πληρώσει κάποιος, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τόσο ισχυρή και 
αποτελεσματική συγχώρεση66. Το ίδιο και η κοινή εν τῃ Εκκλησίᾳ προσευχή υπέρ 
συγχωρήσεως των κεκοιμημένων· αξίζει πολύ περισσότερο από «χίλια πουγγιά»67.

ο πατρο-Κοσμάς χρησιμοποιεί εδώ, διόλου τυχαία, οικονομική ορολογία. ως 
άνθρωπος κατ’ εξοχήν πνευματικός, δεν ήταν ούτε αφελής ούτε αιθεροβάμων. 
γνώριζε πολύ καλά τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονταν πίσω από τους 
αφορισμούς, γεγονός που εξηγεί τόσο την διάδοση του αναθέματος όσο και την 
δύναμη του φόβου που αναπαρήγετο διά του αφορισμού. γνώριζε, επίσης, πόσο 
υψηλό ήταν συνήθως το τίμημα του να παραγγείλει κάποιος έναν αφορισμό, πόσο 
υψηλή δηλαδή ήταν η «ταρίφα». Πρόκειται για όρο που αναφέρεται σε κείμενα 
της εποχής της Τουρκοκρατίας και αφορούσε τον πλήρη “κύκλο εργασιών’’ πε-
ρί την έκδοση, την κύρωση και την εκφώνηση του αφορισμού. Το κόστος ενός 
αφορισμού ήταν απολύτως υπολογίσιμο: από την αμοιβή του συντάσσοντος την 
αίτηση, καθώς και τα μεταφορικά έξοδα από το σημείο αιτήσεως μέχρι του τό-
που εκδόσεως (και αντιστρόφως), από τα «δικαιώματα», τα ποσοστά δηλαδή του 
«γράφοντος» (= εκδίδοντος) ή του «υπογράφοντος» (= κυρούντος) Πατριάρχου 
και Μητροπολίτου αναλόγως, τα οποία προορίζονταν ‒στην καλύτερη περίπτω-
ση‒ για την κάλυψη αναγκών των φιλανθρωπικών καταστημάτων και του ταμείου 
αλληλοβοήθειας της περιφερείας τους, μέχρι τα έξοδα του γραμματικού που συνέ-

64. γαλ. 5,22. 
65. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α1΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 44. 
66. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α1΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 30: «Ας ασηκωθεί επάνω 

να μου το ειπή, ναν τον ευχηθώ και εγώ, να βάλω όλους τους χριστιανούς να τονε συγχωρέσουνε, 
να λάβη μίαν συγχώρησιν, οπού να έδινεν χιλιάδες πουγγιά δεν την εύρισκε» και Διδαχή Β1΄, ό.π., 
σ. 119: «… να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρέσουνε και να λάβη μίαν συγχώρεσιν, 
οπού, αν έδινε χιλιάδες πουγγιά, δεν την εματάβρισκε». 

67. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 150: «… σας παρακαλώ να 
ειπήτε και δια τους απεθαμένους τρείς φορές: Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς. Αν έχετε 
και τίποτε ψωμί, σιτάρι, αύριο να μοιράσετε εις τους χριστιανούς και βάνομεν ύστερα και τους 
ξανασυγχωρούν, διατί η συγχώρησις αξίζει χίλια πουγγιά». 
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τασσε το κείμενο του αφορισμού και του πατριαρχικού εκπροσώπου («εξάρχου») 
που το μετέφερε, από τον απλό ιερέα που το εκφωνούσε ή το κοινοποιούσε και 
τους κατά τόπον επιτρόπους μέχρι τους κηροπώλες ή τους βαφείς (= κατασκευα-
στές) κεριών, οι οποίοι εμπλέκονταν στο τελικό τελετουργικό (που έμοιαζε με 
πράξη μαύρης μαγείας) κ.ο.κ.68. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όσα πλήρωνε ένας 
χριστιανός για την τέλεση του γάμου του ή την λύση του με διαζύγιο, άλλα τόσα 
(ή και περισσότερα) μπορεί να πλήρωνε και για τον αφορεσμό69 (η μεταταύτα 
λύση του ήταν, εξ όσων γνωρίζουμε, ευτυχώς, δωρεάν)70∙ Η αποζημίωση, σε κάθε 
περίπτωση, για την έκδοση του αφορισμού ανήκε στην διακριτική ευχέρεια του 
εκδίδοντος∙ μπορεί ο αφορισμός να εκδιδόταν δωρεάν, συνήθως όμως ήταν μια 
καλή ευκαιρία για πλεονάζον εισόδημα. 

ο πατρο-Κοσμάς, λοιπόν, γνώριζε καλά τα συμφέροντα που εξυπηρετούνταν 
με την πρακτική των αφορισμών· ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να τα ανεχθεί 
ή να προβεί σε συμβιβασμούς. Έβλεπε πόσο βαθιά είχε απλωθεί το πρόβλημα και 
δεν είχε σκοπό να μένει απαθής. Είχε επίγνωση ότι τους αφορισμούς προκαλού-
σαν, κατ’ αρχήν, χριστιανοί (λαϊκοί και κληρικοί) εναντίον άλλων χριστιανών, από 
κακία και ιδιοτέλεια, για ασήμαντη πολλές φορές αφορμή, πληρώνοντας πατριάρ-
χες, τοπικούς επισκόπους, ηγουμένους και πρεσβυτέρους (μετά από εξουσιοδότη-
ση συνήθως πατριαρχική)71, προκειμένου αυτοί να συντάξουν και να διαβάσουν 
δημοσίως ατομικούς ή ομαδικούς αφορισμούς και κατά παραγγελίαν αναθεματι-
σμούς. Προκειμένου δηλαδή να μην κλέψουν κάποιου τα πρόβατα, εκείνος προέ-
βαινε σε προληπτικό αφορεσμό. Όταν του έκλεβαν κάποιου τα πρόβατα, παρήγ-
γελλε παραδειγματικό αφορεσμό και, όταν του τα επέστρεφαν, αλλά ήταν τα μισά, 
πάλι κατέφευγε στον αφορεσμό. Όταν κάποιος συκοφαντούσε την θυγατέρα ενός 
οικογενειάρχη, κατέστρεφε την υπόληψή της και απέτρεπε έτσι ένα συνοικέσιο, 
ο θιγόμενος πατήρ παρήγγελλε κατ’ ευθείαν αφορισμό κ.ο.κ. δυστυχώς, σε όλη 
τούτη την διαδικασία άμεση συμμετοχή είχαν και πολύ μεγάλη ευθύνη έφεραν 
ιερείς και προπαντός αρχιερείς. Ακόμη, όμως, και οι Τούρκοι είχαν μάθει να χρη-
σιμοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο τρομοκράτησης εις βάρος των χριστιανών 
υπηκόων τους· φρόντιζαν δηλαδή για την διακίνηση εγκυκλίων επιστολών τις 
οποίες εξέδιδαν χριστιανοί μητροπολίτες ή πατριάρχες, προκειμένου να κρατούν 

68. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 120-129.

69. Πρβλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 122.

70. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 144.

71. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, Αφορισμός: η προσαρμογή μιας ποινής στις αναγκαιότητες της 
Τουρκοκρατίας, σ. 88-97.
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τον λαό υπό τρομώδη έλεγχο και να εξασφαλίζουν την φοροδοτική τους συνέπεια. 
Με λίγα λόγια, ένα θεραπευτικό εργαλείο είχε καταλήξει σε χέρια «κλεπτών και 
ληστών» (βλ. Ιωάν. 10,8)· είχε φθάσει σε τέτοιο βαθμό απαξίωσης, ώστε ακόμη και 
οι εχθροί της υγείας να το χρησιμοποιούν για την εμπέδωση της ασθενείας!

ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, επιθυμούμε ιδιαιτέρως να υπογραμ-
μίσουμε ότι, με όλα όσα έλεγε και έπραττε ο Άγιος Κοσμάς, έθιγε συμφέροντα 
πολλών “υψηλά ισταμένων’’ στην δοτή διοίκηση (και δεν εννοούμε εδώ την οθω-
μανική πολιτικο-στρατιωτική νομενκλατούρα, αλλά την υψηλόβαθμη εκκλησια-
στική), την αιρετή (αυτο)διοίκηση και την οικονομική αριστοκρατία της εποχής· 
έθιγε ιδιαιτέρως πολλά και υψηλά συμφέροντα στον χώρο της εκκλησιαστικής 
ιεραρχίας, προσώπων τα οποία χρησιμοποιούσαν την θέση, το αξίωμα ή το διακό-
νημά τους προς ίδιον όφελος, ενώ εκμεταλλεύονταν την ανοχή της Εκκλησίας και 
τους κατά τόπους κατωτέρους λειτουργούς της για την διασφάλιση και την αύξη-
ση της περιουσίας τους. δεν μας παραξενεύει, επομένως, το γεγονός ότι ο Άγιος 
εδιώχθη τόσο από Τούρκους και Τουρκαλβανούς (του ευφυεστάτου Αλή-Πασά 
φυσικά εξαιρουμένου) όσο και από Έλληνες και άλλους ντόπιους κοτσαμπάσηδες, 
τόσο από Ενετούς κυριάρχους όσο και από ορθοδόξους επισκόπους, από τους 
ισχυρούς δηλαδή, ως επί το πλείστον, και τους κεφαλαιοκράτες της εποχής, οι 
οποίοι ένιωθαν συχνά ότι απειλούνταν από την διδασκαλία του ιδίου περί δικαιο-
σύνης και αγάπης, από το τολμηρό κήρυγμά του περί επιστροφής του ανόμου 
πλούτου στους αδελφούς εν χριστώ, τους πραγματικούς δικαιούχους του72. Φαί-
νεται, με άλλους λόγους, ότι ο ίδιος, καθώς κήρυττε με συνέπεια το ακραιφνές 
μήνυμα της Βίβλου, στερούσε ή “περιέκοπτε’’ άδικα κέρδη από πολλούς, και όχι 
βεβαίως μόνον από τους εμπορευόμενους Εβραίους, οι οποίοι ευλόγως τον κα-
τηγορούσαν ότι προπαγάνδιζε σε βάρος τους την αργία της Κυριακής, ενώ είχε 
κατορθώσει να μεταφέρει την διοργάνωση αρκετών εμπορικών συνάξεων, λαϊκών 
αγορών και πανηγύρεων («παζαριών»73) από την Κυριακή στο ςάββατο, προς με-
γάλην ασφαλώς ζημία των εμπορευομένων ή άλλως πως επωφελουμένων από τον 
σχετικό κύκλο εργασιών74. 

β) Με την ανάκληση της εκκλησιαστικής “ποινής’’ του αφορισμού ή αναθεμα-
τισμού συνδέονται, κατά κύριο λόγο, στην Ανατολή τα Ορθόδοξα συγχωροχάρ-

72. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 140-141.
73. ςτην τουρκική: pazar (= αγοραπωλησία και τόπος αυτής).
74. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α΄2, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 69-70∙ επίσης, Διδαχή Γ΄, 

ό.π., σ. 150-151. Η διένεξη του Κοσμά με τους ως άνω Εβραίους φαίνεται πως επιτάχυνε και 
το μαρτυρικό του τέλους, σύμφωνα με την παράδοση και τους περισσότερους μελετητές, στο 
Καλικόντασι, την 24η Αυγούστου του 1779∙ βλ. Ιω. Β. Μενούνου, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές 
και Βιογραφία, σ. 241-242 και 314. 
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τια, τα λεγόμενα «συγχωρητικά», γνωστά και ως «μετριότητες», η ύπαρξη των 
οποίων έδωσε αφορμή σε συγγραφείς κι ερευνητές με έντονες επιφυλάξεις έναντι 
του χριστιανισμού και της Εκκλησίας ν’ ασκήσουν οξεία κριτική στην ορθόδοξη 
Εκκλησία επί οθωμανοκρατίας και να την αποδοκιμάσουν για την υποβάθμιση 
του βίου και των κριτηρίων της75. 

ςτη χριστιανική δύση, όπως γνωρίζουμε, τα συγχωροχάρτια υπήρξαν παράγω-
γα της κακοδόξου ρωμαιοκαθολικής διδασκαλίας περί «καθαρτηρίου πυρός» (pur-
gatorium), περί προσκαίρων ποινών που οφείλει να υποστεί ο αμαρτωλός προς 
“ικανοποίηση’’ της θείας δικαιοσύνης (!), αλλά και περί «αφέσεων των τιμωριών» 
(indulgentiae) με την εφαρμογή συγκεκριμένων ευλαβών πρακτικών. Η βάση τους 
βρίσκεται στην λατινική δοξασία περί «περισσευούσης αξιομισθίας» (meritum), 
η οποία ‒τρόπον τινά‒ εξασφαλίζεται (ακριβέστερα: “αποθησαυρίζεται’’) από τα 
υπέρτακτα έργα, τις αγαθές πράξεις των πιστών ανθρώπων και δη των Αγίων, υπό-
κειται δε σε “αναδιανομή’’ υπέρ ζώντων και νεκρών, με αποκλειστική ευθύνη της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας (εννοείται, κατά βάσιν, του Πάπα)76 και με τη βοήθεια 
ποικίλων «λυσιποίνων» και αντισταθμιστικών πράξεων, όπως η θ. λειτουργία, οι 
ελεημοσύνες, οι αγαθοεργίες, τα Ιωβηλαία κ.ά.77. ςτις πράξεις αυτές ανήκαν, κατά 
την περίοδο προ της Μεταρρυθμίσεως, οι πολύ αυστηρές νηστείες και οι πιο εκτε-
νείς προσευχές, οι αυτομαστιγώσεις και οι γονυκλισίες, οι “ιδιωτικές’’ λειτουργίες 
και τα προσκυνήματα ή οι ιεραποδημίες (βλ. peregrinatio) σε αγίους τόπους (Ιε-
ροσόλυμα, ρώμη και αλλού), η συμμετοχή στις ςταυροφορίες και την καταδίωξη 
πάσης φύσεως μάγων, Εθνικών και αιρετικών, αλλά και οι έγγραφες «αφέσεις», η 
αγορά δηλαδή εκκλησιαστικών συγχωρητικών εγγράφων υπό μορφήν παπικών 
επιστολών. Πρόκειται για τα περίφημα «συγχωροχάρτια» (bullae indulgentiae), τα 
οποία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα και εξαιρετικά προσοδοφόρα κατά τον 16ο αι., 
παρέχοντας εν μέρει ή εν όλῳ άφεση και μειώνοντας, κατά περίπτωση, την μετά 

75. Βλ. ειδικότερα Φ. Η. Ηλιού, «ςυγχωροχάρτια [Α΄ και Β΄ μέρος]», Tα Ιστορικά τχ. 1 (Μάϊος 
1983) 35-84 και τχ. 3 (ςεπτέμβριος 1985) 3-44 αντιστοίχως, καθώς και Π. δ. Μιχαηλάρη, «Μια 
«μετριότης» του 1567 (ςυμβολή στη μελέτη των χειρόγραφων συγχωροχαρτιών)», Ο Ερανιστής 
25 (2005) 51-59. 

76. Η ως άνω θεωρία διατυπώθηκε με σαφήνεια από τον Πάπα Κλήμεντα ςτ΄, το 1343, με την 
Εγκύκλιο «Unigenitus», που υποστήριζε τα εξής: «Τώρα ο θησαυρός αυτός… δεν είναι κρυμμένος, 
αλλ’ ο Ιησούς Χριστός έχει παραχωρήσει τη διάθεσή του ‒διά του μακαρίου Πέτρου, φορέα των 
κλειδιών του Ουρανού, όπως και διά των διαδόχων του, ως αντιπροσώπων του επί της γης‒ στους 
πιστούς, εφόσον υπάρχει αιτία εύλογη και ταιριαστή, είτε για καθολική είτε για μερική άφεση της 
ποινής που αντιστοιχεί σε τιμωρία εξαιτίας αμαρτιών…, αλλά (έχει παραχωρήσει) και την εν ελέει 
εφαρμογή του στους ειλικρινά μετανοούντες και όσους έχουν εξομολογηθεί».

77. για την ηπιότερη διατύπωση της παραπάνω διδασκαλίας από πλευρά συγχρόνου ρωμαι-
οκαθολικισμού βλ. π. Μ. Φώσκολου, η «λογική λατρεία» της Εκκλησίας μας. Αθήνα: «Καλός 
Τύπος» 2017, σ. 84-85.
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θάνατον τιμωρία. Τα τελευταία παράγονταν κατά βιομηχανικό σχεδόν τρόπο και 
διανέμονταν στη ρώμη, με την ευκαιρία της ενθρονίσεως ή της επετείου κάποιου 
Πάπα και κατά τη διάρκεια κάποιων «ιωβηλαίων», ή αποστέλλονταν σε άλλα ιε-
ρά μέρη, μετά από εντολή ποντιφική και με τη βοήθεια ειδικών εξομολογητών ή 
γυρολόγων μοναχών. Εντεταλμένος του Πάπα λέοντος Ι΄ (ο οποίος ήταν έτοιμος 
να εκμεταλλευτεί τα πάντα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανέγερση της 
Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη ρώμη) και πηγή δυστυχώς μεγίστου σκανδαλι-
σμού στην πατρίδα του υπήρξε ένας από αυτούς τους μοναχούς, ονόματι Johannes 
Tetzel (1465–1519)· τούτος παρέσχε, ως γνωστόν, την αναγκαία και ικανή αφορμή 
για το ξέσπασμα της θρησκευτικής Μεταρρύθμισης στη γερμανία, που εκδηλώ-
θηκε με τη δημοσίευση των περιφήμων «95 θέσεων» του λουθήρου στη Βιττεμ-
βέργη το 1517, οι οποίες μάλιστα έφεραν τον εμβληματικό τίτλο: Disputatio pro 
declaratione virtutis indulgentiarum 78. 

Τα λεγόμενα ορθόδοξα συγχωροχάρτια, από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκαν 
ως αντίδοτο μάλλον και βεβαιωμένη αναίρεση των εκκλησιαστικο-κοινωνικών 
επιπτώσεων του αφορισμού ή του αναθεματισμού (ο οποίος ελύετο είτε εν ζωῄ 
είτε μετά θάνατον, με την ανάγνωση του συγχωρητικού εγγράφου «επ’ εκκλησίας» 
ή ενώπιον του τάφου του αφορισθέντος) στον χώρο της χριστιανικής Ανατολής. 
ςτη συνέχεια, ωστόσο, τα χαρτιά αυτά αυτονομήθηκαν και μετατράπηκαν σε μέσο 
ανταγωνιστικό κατά της παπικής προπαγάνδας και της αντίστοιχης παραγωγής 
συγχωροχαρτιών, σε πιστοποιητικά τελέσεως παραγγελθέντων μνημοσύνων, σε 
μέσο οικονομικής ενίσχυσης ορισμένων Πατριαρχείων, ιδίως του Ιερού Κοινού 
του Παναγίου Τάφου. Τέλος, εξελίχθηκαν σε παραπροϊόν του “θρησκευτικού’’ ή 
“προσκυνηματικού τουρισμού’’, του ιεραποδημητικού δηλαδή «χατζηλικίου» που 
είχε αναπτυχθεί, κατ’ επίδρασιν της αντίστοιχης λατινικής79 και ισλαμικής80 πρα-
κτικής, επί οθωμανοκρατίας κι έφερνε τον ευλαβή προσκυνητή, σύμφωνα με ευ-
ρύτατα διαδεδομένη τότε λαϊκή αντίληψη, ένα βήμα εγγύτερα στην “αυλή του 
Παραδείσου’’81. 

λαμβάνοντας, λοιπόν, κάποιος υπόψη την μέχρι τούδε έρευνα, εύκολα διαπι-

78. Βλ. ενδεικτικά H. Grimm, The Reformation Era 1500-1650. New York: εκδ. Macmillan 
19732 (1965), σ. 38-41.

79. Ήδη από τον 4ο αι. έχουμε την μαρτυρία της δυτικής αυτής χριστιανικής πρακτικής στο 
Οδοιπορικό της μοναχής Αιθερίας (Egeria). 

80. χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι χριστιανοί προσκυνητές της Ιερουσαλήμ καλού-
νταν «χατζήδες», καθώς οι μουσουλμάνοι προσκυνητές της Μέκκας (haci), το δε προσκύνημά 
τους «χατζηλίκι». 

81. Περί των προσκυνημάτων γενικότερα βλ. Μ. Βαρβούνη, «Προσκυνηματικές εκδρομὲς 
και ιερές αποδημίες», Θεολογία 80 (2009) 191-211 και Β. Φειδά, «Προσκυνηματικές περιηγήσεις: 
Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προοπτικές», Εκκλησία 87 (Ιανουάριος 2010) 19-25.
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στώνει ότι τα «συγχωροχάρτια» εισήλθαν στο περιβάλλον της ορθόδοξης Ανα-
τολής κατ’ επίδρασιν της λατινικής δύσεως, ταυτόχρονα δε και εξ αντιδράσεως 
προς αυτήν. Ποτέ ωστόσο δεν υπήρξαν παρακολούθημα των λατινικών θέσεων 
περί «καθαρτηρίου πυρός», προσκαίρων ποινών, «αφέσεων των τιμωριών» κ.ο.κ. 
ςε καμία περίπτωση, επίσης, η καθιέρωσή τους στον ελληνορθόδοξο χώρο δεν 
υποκαθιστούσε τον παραδοσιακό τρόπο λήψεως της θεραπευτικής αγωγής εντός 
της Εκκλησίας, διά του μυστηρίου δηλαδή της δωρεάν παρεχομένης Εξομολογή-
σεως, η οποία προϋπέθετε πάντοτε ‒σύμφωνα με την βιβλική διδασκαλία και την 
παλαιότερη χριστιανική παράδοση‒ ειλικρινή κι έμπρακτη μετάνοια82. Κατ’ ου-
σίαν, η “υιοθέτηση’’ τέτοιου είδους «συγχωροχαρτιών» από πλευράς ορθοδόξων 
Πατριαρχείων λειτουργούσε κατ’ αντιπαράθεση προς την αντίστοιχη πρακτική 
των Παπών, οι οποίοι σφετερίζονταν, θα λέγαμε, το απόλυτο δικαίωμα του Θεού 
στη συγχώρηση, μονοπωλώντας το προνόμιο της εκκλησιαστικής «αφέσεως των 
αμαρτιών» (remissio peccatorum)∙ εν μέρει, ωστόσο, φαίνεται πως κάλυπτε και την 
απαίτηση (ή την ψυχολογική ανάγκη) ορισμένων χριστιανών της Ανατολής να 
έχουν κι εκείνοι τις «αφέσεις» (indulgentiae) τους, ώστε να μην υποκύπτουν στα 
πολλαπλά δέλεαρ της λατινικής προπαγάνδας83. 

82. χαρακτηριστικές είναι οι διευκρινίσεις σε ειδικό εγχειρίδιο δι’ εξομολογουμένους που 
διενέμετο δωρεάν στους επισκέπτες των Αγίων Τόπων: «Προηγείται όμως κατά πάντα τρόπον 
η μετάνοια της εξομολογήσεως, διότι αφ’ ου μετανοήσει τινάς πως εξέπεσεν από την χάριν του 
Θεού δια τα πταίσματά του και ζητά τον τρόπο της διορθώσεώς του, τότε ακολουθά ο τρόπος της 
εξομολογήσεως. Αλλ’ ούτε δύναται τινάς να εξομολογηθεί θεαρέστως, αν πρότερον δεν μετανοήση 
εκ βάθους καρδίας δια τα όσα έσφαλε και έπειτα να προστρέξη να τα φανερώσει εις τον Πνευ-
ματικόν αυτού πατέρα, ωσάν όπου μήτε τινάς ιατρός δίδει βοήθειαν εις τον ασθενή, αν εκείνος 
δεν φανερώσει το πάθος του» και «όποιος πνευματικός ζητά από τον εξομολογούμενο πληρωμήν 
δια να συγχωρέση τας αμαρτίας του, είναι ομολογουμένως Σιμωνιακός, δηλαδή καθηρημένος και 
αναθεματισμένος» (: χρυσάνθου Ιεροσολύμων, Διδασκαλία ωφέλιμος περί μετανοίας και εξομο-
λογήσεως. Ενετίησιν 1724, σ. 7 και 23).

83. Βλ. σχετικώς Ομολογία Πίστεως της εν Κωνσταντινουπόλει ςυνόδου (1727), που απο-
δίδεται στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων χρύσανθο νοταρά, έκδ. Ιω. Καρμίρη, Τα Δογματικά και 
Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμ. ΙΙ. Εν Αθήναις 1953, σ. 867-868: 
«Δέκατον τρίτον, τὴν ἐξουσίαν ὑπὲρ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, ἣν ἐγγράφως διδομένην τοῖς εὐσε-
βέσιν ἡ μὲν Ἀνατολικὴ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ὀνομάζει συγχωροχάρτια, Λατῖνοι δὲ ταῦτα καλοῦσιν 
ἰντουλγκέντζας, ὁμολογεῖν δίδοσθαι μὲν παρὰ Χριστοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, καὶ τὴν αὐτῶν χρῆσιν 
τοῖς πιστοῖς σωτηριωτάτην εἶναι καταφυγήν, δίδοσθαι μέντοι τὰ τοιαῦτα συγχωροχάρτια ἐν ὅλῃ τῇ 
Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ παρὰ τῶν τεσσάρων ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, 
τοῦ Ἀλεξανδρείας, τοῦ Ἀντιοχείας καὶ τοῦ Ἱεροσολύμων, φειδομένως μέντοι καὶ μετὰ πνευματικῆς 
ἐπικρίσεως, καὶ οἷσπερ δεῖ καὶ ὅτε δεῖ, καθὼς ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ἐν ταῖς τοιαύταις ὑποθέσεσιν 
ἀκριβῶς παρατηρεῖ, οὐχὶ δ’ ὡς ἡ τῶν Λατίνων καὶ ἐν τούτοις προχωρεῖ ἄλογος ἐλευθεριότης καὶ 
κατάχρησις, ἐξ ἧς ὅσα κακὰ ἠκολούθησαν τῇ Δυτικῇ Ἐκκλησίᾳ, οὐδένα λέληθε τῶν ἁπάντων. Τὸ 
δὲ λέγειν ἀποκεκληρωμένως ἔχει τὴν ἐξουσίαν τοῦ διδόναι ταῦτα μόνος ὁ Ῥώμης Πάπας, ψεῦδός 
ἐστι προφανὲς καὶ τῆς τῶν Λατίνων ἀτόπου καινοτομίας». Το γεγονός ότι διά των προηγουμένων 
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Εξ όσων γνωρίζουμε, το πρώτο χειρόγραφο «συγχωρητικό», ήτοι συγχωρο-
χάρτι, που εξαπεστάλη από το οικουμενικό Πατριαρχείο, με υπογραφή του Μη-
τροφάνη γ΄ (1565-1572), χρονολογείται το έτος 1567 και αφορά την συγχώρηση 
ενός ιερομονάχου Ιωσήφ, ο οποίος ήταν εν ζωῄ κι εξηρτάτο πιθανότατα από την 
Ι. Μονή Πάτμου· το κείμενο έχει ευαγγελική θεμελίωση και προσιδιάζει στις ευχές 
του μυστηρίου της ιεράς Εξομολογήσεως84. Μέσῳ ρωσίας, πιθανότατα, καθιερώ-
θηκε η έντυπη έκδοσή τους, προκειμένου περί ζώντων αποδεκτών, ενώ από την α΄ 
δεκαετία του 19ου αι., προκειμένου και περί κεκοιμημένων∙ για τους κοιμηθέντας, 
ειδικότερα, συγχωροχάρτια, «συγχωρητήρια», «συγχωρητικές ευχές» και «μετριό-
τητες» (λέγονταν έτσι, επειδή το κείμενό τους εκκινούσε συνήθως με την φράση: 
«Η μετριότης ημών…» ή «Η ταπεινότης ημών…») εξεδίδοντο, κατά κανόνα, από 
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, για δε τους ζώντες, σχεδόν κατ’ αποκλει-
στικότητα, από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων85. ςτο τελευταίο είχε παραχωρηθεί 

η ςύνοδος υιοθετεί ή, ακριβέστερα, δ ι απι σ τών ε ι  (χωρίς να επικυρώνει ή να νομιμοποιεί εις 
το διηνεκές) έναν θεσμό που η ίδια ταυτοχρόνως καταδικάζει (κι επιχειρεί στην πράξη να τον 
ελέγξει, σε αντιπαραβολή προς την αντίστοιχη λατινική πρακτική) υποδεικνύει πως υπήρχαν 
ορθόδοξοι χριστιανοί, μειωμένης ευαγγελικής επιγνώσεως κι εκκλησιαστικής συνειδήσεως, οι 
οποίοι ζητούσαν γραπτές εγγυήσεις για την μεταθανάτια σωτηρία τους, ισοδύναμες προς τις 
λατινικές «ἰντουλγκέντζας», εγγυήσεις που φαίνεται ότι παρείχαν ευκολότερα λατίνοι μισσιο-
νάριοι, μαζί με την έγγραφη διαβεβαίωση της απαλλαγής από «την αγωνία της μέλλουσας ζωής 
και τον τρόμο της κόλασης» και την διασφάλιση «μιάς θέσης στον παράδεισο του Κυρίου» (: Φ. 
Ηλιού, «ςυγχωροχάρτια [Β΄ μέρος]», σ. 43). Πρβλ. σχετικώς και χρ. γιανναρά, Ορθοδοξία και 
Δύση στη νεώτερη Ελλάδα. Αθήνα: «δόμος» 2006 (1992), σ. 150-151.

84. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, «Μια «μετριότης» του 1567 (ςυμβολή στη μελέτη των χειρόγραφων 
συγχωροχαρτιών)», σ. 51-58, όπου εκδίδεται για πρώτη φορά και αναλύεται χειρόγραφο συγχω-
ροχάρτι του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνους γ΄ (1565-1572 και 1579-1580). 
Το κείμενο του Μητροφάνους έχει ως εξής: «Μητροφάνης ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντι-
νουπόλεως νέας Ρώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης: Ἡ μετριότης ἡμῶν ἀπὸ τῆς χάριτός τε καὶ 
δωρεᾶς καὶ ἐξουσίας τοῦ παναγίου καὶ ζωαρχικοῦ πνεύματος τῆς δοθείσης παρὰ τοῦ σωτῆρος τοῖς 
θείοις αὐτοῦ καὶ ἱεροῖς μαθηταῖς, εἰς τὸ δεσμεῖν καὶ λύειν τὰς τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτίας, εἰρηκότος 
αὐτοῖς λάβητε (sic) πνεῦμα ἅγιον, ἄντινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄντινων κρατῆτε, 
κεκράτηνται, καὶ ὅσα ἂν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἂν δήσητε ἐπὶ 
τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ [Ἰωάν. 20,22-23 καὶ Ματθ. 18,18], ἐξ ἐκείνων καὶ εἰς ἡμᾶς 
ἀλληλοδιαδόχως ταύτης διαβάσης τῆς θείας χάριτος, ἔχει συγκεχωρημένον τὸν κατὰ πνεῦμα υἱὸν 
αὐτῆς Ἰωσὴφ ἱερομόναχον, εἰς ὅσα καὶ αὐτὸς ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτε καὶ εἰς Θεὸν ἐπλημμέλησε λόγῳ, 
ἔργῳ, διανοίᾳ, καὶ ἐν πάσαις αὐτοῦ ταῖς αἰσθήσεσι, καὶ εἰ ὑπὸ κατάραν καὶ ἀφορισμὸν ἀρχιερέως ἢ 
ἱερέως ἐγένετο, ἢ πατρὸς ἢ μητρὸς αὐτοῦ, ἢ τῷ ἰδίῳ ἀναθέματι περιέπεσεν ἢ ὅρκω παρέβη, ἢ ἄλλοις 
τισὶν ἁμαρτήμασιν ὡς ἄνθρωπος καὶ αὐτὸς ὢν κατὰ διαφόρους καιροὺς περιεπάρη καὶ πνευματι-
κοῖς αὐτὰ πατράσιν ἐξωμολογήσατο, καὶ τὸν ἐπ’ αὐτοῖς πρέποντα κανόνα ἀκριβῶς ἐπεδείξατο. Ἐκ 
τούτων πάντων τῆς ἐνοχῆς τε καὶ δεσμεύσεως ἐλεύθερον ἔχομεν αὐτὸν τῇ παντοδύναμῳ ἐξουσίᾳ 
καὶ χάριτι τοῦ θείου καὶ προσκυνητοῦ πνεύματος, ὅσα δὲ διὰ λήθην ἢ αἰδῶ ἀνεξομολόγητα εἴασε, 
κακεῖνα συγχωρῆσαι αὐτῷ ὁ ἐλεήμων Θεός, ὁ ὤν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰώνας, ἀμήν».

85. Βλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, «Μια «μετριότης» του 1567 (ςυμβολή στη μελέτη των χειρόγραφων 
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από την Κωνσταντινούπολη το «κατ’ έθος» προνόμιο να εκδίδει συγχωρητικά 
έγγραφα για προσκυνητές («χατζήδες»), οι οποίοι είχαν προηγουμένως εξομολο-
γηθεί σε πνευματικούς της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και είχαν βαπτιστεί στον 
Ιορδάνη (ή ενδεχομένως είχαν συμμετάσχει και στην τελετή της Αφής του Αγίου 
Φωτός), εις ανάμνησιν της ευλαβούς παρουσίας των στους Αγίους Τόπους και 
προς κάλυψιν των υπέρογκων εξόδων για τη συντήρηση των χριστιανικών μνη-
μείων της περιοχής. 

Τα εν λόγῳ έγγραφα είτε συνόδευαν την συνοδική άρση κάποιου αφορισμού 
(πατριαρχικά «συγχωρητικά γράμματα») είτε εξεδίδοντο και διετίθεντο ‒στην πε-
ρίπτωση ειδικά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων‒ με τον όρο: «συγχωροχάρτια» ή 
«μετριότητες», «χάριν ευχής και ευλογίας» (μαζί με κομποσχοίνια που είχαν ευ-
λογηθεί στα Άγια Προσκυνήματα, «αγίαις ζώνες», κεριά, σάβανα και άλλα «ιερά» 
αντικείμενα)86. Τα «συγχωρητικά» άφηναν συνήθως κενό τον χώρο αναγραφής 
του ονόματος, προκειμένου αυτό να συμπληρωθεί αργότερα από τον ιερέα της 
κοινότητος του αποδέκτη και να μνημονεύεται στην Ακολουθία της ι. Προθέσεως 
(ή της Προσκομιδής) κατά την θεία λειτουργία, συνήθεια εξάλλου που επιβιώνει 
από αρχαιοτάτων χριστιανικών χρόνων μέχρι σήμερα στα λεγόμενα δίπτυχα των 
ζώντων και τα δίπτυχα των κεκοιμημένων87. Όσον αφορά, πάντως, το Πατριαρ-
χείο Ιεροσολύμων (που συνέχιζε να κυκλοφορεί ένα είδος «συγχωρητικών» μέχρι 
και το έτος 1957)88, οι εισφορές που προσήλκυαν τα συγχωροχάρτια, παρά την 

συγχωροχαρτιών)», σ. 55. για μεμονωμένες εκδόσεις εκ μέρους των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας 
και Αντιοχείας βλ. Φ. Η. Ηλιού, «ςυγχωροχάρτια», Tα Ιστορικά τχ. 3 (ςεπτέμβριος 1985) 6 και 
τχ. 1 (Μάιος 1983) 46 αντιστοίχως. Βλ. και εικόνες στο τέλος της παρούσης εργασίας.

86. Επιστολή Χρυσάνθου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης προς την «κομπα-
νίαν» των Ελλήνων εμπόρων του Sibiu της Τρανσυλβανίας, έκδ. M. Caratasu, «Quelques lettres 
inédites du patriarche Chrysanthe de Jérusalem adressées à la “Compagnie grecque’’ de Sibiu», 
στον τόμο: Πρακτικά Β´ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Πάτραι, 25-31 Μαϊου 
1980), τόμ. γ´. Εν Αθήναις 1981-1982 [= Πελοποννησιακά. Παράρτημα: 8], σ. 273-291, ιδιαιτ. 290.

87. Η συνήθεια της μνημόνευσης του ονόματος του οικείου επισκόπου και των προσφερόντων 
κάθε φορά τα Τίμια δώρα, καθώς και των κεκοιμημένων τόσο γενικά (μετά την συμπεριληπτική 
αναφορά σε επιμέρους τάξεις ζώντων και κεκοιμημένων μελών κάθε κοινότητας) όσο και ονομα-
στικά (κατά την επέτειο του θανάτου τους), ανάγεται στους πρώϊμους χριστιανικούς αιώνες∙ πρβλ. 
γ. Φίλια, Λειτουργική. Τόμ. Α΄: η θεία Ευχαριστία (μέχρι τον 15ο αι.). Αθήνα 2016, σ. 191, 223-224, 
300, 395-396, 479, 505, 558. χαρακτηριστική είναι η παράδοση που διασώζει ο Άγιος Κύριλλος 
Ιεροσολύμων (313/5-386), σύμφωνα με την οποία: «μνημονεύομεν καὶ τῶν κεκοιμημένων… καὶ 
ὑπὲρ πάντων ἁπλῶς τῶν ἐν ἡμῖν προκεκοιμημένων, μεγίστην ὄνησιν πιστεύοντες ἔσεσθαι ταῖς 
ψυχαῖς, ὑπὲρ ὧν ἡ δέησις ἀναφέρεται, τῆς ἁγίας καὶ φρικωδεστάτης προκειμένης θυσίας», αυτήν 
δε την προσευχή μας «ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων προσφέρομεν, ἐξιλεούμενοι ὑπὲρ αὐτῶν 
τε καὶ ἡμῶν τὸν φιλάνθρωπον Θεόν» (: Μυσταγωγικαί Κατηχήσεις, Ε΄ 9-10, P.G. 33,1116-1117).

88. Βλ. Β. Κρεμμυδά, «Το τελευταίο χρονολογημένο συγχωροχάρτι (1957)», Τα Ιστορικά τχ. 
22 (Ιούνιος 1995) 228-230.
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ένταξή τους στο δίκτυο της «ζητείας»89 και την συμμετοχή σε αυτό ‒με περιοδείες 
εντός κι εκτός της οθωμανικής αυτοκρατορίας‒ Πατριαρχών όπως ο χρύσανθος 
νοταράς (1655/1660-1731), ήσαν μάλλον πενιχρές90. Και τούτο, διότι στη συγκε-
κριμένη πρακτική αντετίθετο προφανώς η υγιής πλειονότης του ορθοδόξου πλη-
ρώματος, αλλά και η θεολογική ευαισθησία των ποιμένων του.

Με την ούτω πως αναπτυχθείσα “βιομηχανία της συγχώρησης’’ συνδέονταν, εν 
μέρει, και άλλες συνήθειες της εποχής, που οφείλουμε να τις κατανοήσουμε υπό 
τις συνθήκες ενός εμπεριστάτου κι εκφυλιστικώς διαιρεμένου τότε χριστιανισμού 
(αντιπαράθεση ορθόδοξης Ανατολής και λατινικής ή προτεσταντικής δύσης), αλ-
λά και στο πλαίσιο της γενικότερης παρακμής των ηθών και της αναπτύξεως δια-
φορετικών παραδόσεων, ιδεών και νοοτροπιών91. ςε αυτές τις συνήθειες, ακριβώς, 
εντάσσεται η «ζητεία» ή «ζήτη», που διενεργείτο εκτάκτως με την εγκατάσταση 
ειδικών κυτίων σε ναούς και την περιφορά δίσκων, με την εκζήτηση προσφορών 
από διάφορες συντεχνίες (= τα λεγόμενα «ευλογημένα χριστιανικά ρουφέτια» ή 
«ισνάφια»), με «ταξίδια» ή ερανικές/ επαιτικές περιοδείες, με την περιαγωγή ιερών 
λειψάνων (από «ταξιδιάρηδες», «ταξιδευτές» ή «ταξιδιώτες», συνήθως, μοναχούς), 
που αποσκοπούσαν στην συγκέντρωση «ελεών», χρημάτων δηλαδή και αγαθών 
σε είδος, για ελεημοσύνη, κάλυψη άμεσων αναγκών, πληρωμή φόρων και αποπλη-
ρωμή χρεών, αποκατάσταση ζημιών ή ενίσχυση σχολείων κ.ά.92. ςτην ίδια “βιομη-
χανία’’ εντάσσονταν, επίσης, τα προσκυνηματικά ταξίδια (= «ιερές αποδημίες» ή 
«χατζηλίκια»), περί των οποίων έγινε λόγος προηγουμένως. ομοίως, η σύνταξη 
και η επικύρωση, η εκτύπωση και η διακίνηση εγκυκλίων, «συστατικών», «απα-

89. Περί αυτής βλ. αμέσως επόμενη παράγραφο.
90. Βλ. Πην. ςτάθη, «Το Ανέκδοτο οδοιπορικό του χρύσανθου νοταρά», Μεσαιωνικά και 

Νέα Ελληνικά 1 (1984) 127-280, όπου περιγράφονται λεπτομερώς τρεις περιοδείες-«ζητείες» επί 
πατριαρχίας χρυσάνθου, κατά τα έτη 1720-1726, με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για την 
επισκευή του τρούλου του Ι. ναού της Αναστάσεως· για περισσότερα σχετικώς βλ. το αποτέλε-
σμα επιστημονικής έρευνας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, όπως αυτό δημοσιεύεται στο 
διαδίκτυο, με θέμα: «χρύσανθος νοταράς: Ταξιδεύοντας τον 17ο και 18ο αιώνα/Περιοδείες. Tο 
δίκτυο των Eισφορών - ςταθμοί και ανταποκρίσεις στο Oδοιπορικό του Xρύσανθου νοταρά», 
http://www.fhw.gr/projects/ notaras/index. php?view=d4d.

91. για ερωτήματα λ.χ. του τύπου: «Έχει μόνον ο Πάπας την εξουσία να “δένει’’ και να “(απο)
λύει’’;», «Πώς θα συγχωρηθούν αμαρτήματα που μένουν ανεξαγόρευτα “διά λήθην’’ ή “αιδώ’’ προ 
του εξομολόγου;» κ.ά. πρβλ. Π. δ. Μιχαηλάρη, «Μια «μετριότης» του 1567 (ςυμβολή στη μελέτη 
των χειρόγραφων συγχωροχαρτιών)», σ. 57, 59∙ περαιτέρω Β. Τσακίρη, «’’Όσα διά λήθην ή αιδώ 
ανεξομολόγητα είασε’’. νέα στοιχεία για τα συγχωροχάρτια», Ο Ερανιστής 26 (2007) 211-220, 
όπου επισημαίνεται ότι ειδικά το «διά αἰδῶ» ανεκλήθη ως θεολογικώς άτοπον, «στις αρχές του 
17ου αι., πιθανότατα ύστερα από παρέμβαση του μητροπολίτη Φιλαδέλφειας γαβριήλ ςεβήρου».

92. για περισσότερα βλ. Ελ. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Το φαινόμενο της ζητείας κατά τη 
μεταβυζαντινή περίοδο», στον τόμο: Ιόνιος Λόγος (Επιστημονική περιοδική έκδοση Τμήματος 
Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου), τόμ. Α΄. Κέρκυρα 2007, σ. 247-293.
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νταχουσών» επιστολών και «πιττακίων», βιβλίων διευκρινιστικών για την άσκη-
ση της τέχνης του εξομολόγου και την διαχείριση των σχετικών πρακτικών (βλ. 
Νομοκάνονες, Ευχολόγια, Εξομολογητάρια, Επιστολάρια και τα συναφή), η κατά 
Κυριακήν τέλεση των ιερών Μνημοσύνων, που έδωσε αφορμή να ξεσπάσει η «περί 
μνημοσύνων έρις» και ν’ αναδειχθεί το «Κολλυβαδικό Κίνημα» (1750-1820)93, η 
μετά θάνατον ανάγνωση ειδικών συγχωρητικών ευχών «εις πάσαν αράν και αφο-
ρισμόν»94, με σκοπό, βεβαίως, να μην μείνει το σώμα του αφορισθέντος ή του βα-
ρέως αμαρτήσαντος άλιωτο («τυμπανιαίο»), και άλλα παρόμοια. 

Με τα προαναφερθέντα παραπροϊόντα της “βιομηχανίας της συγχώρησης’’ ‒για 
να εστιάσουμε και πάλι στο θέμα μας‒ ο ισαπόστολος Κοσμάς δεν είχε καμίαν 
απολύτως σχέση. ο ίδιος, ως γνήσιος φορέας της μακραίωνης θεολογικής και 
μοναστικής παραδόσεως της ορθοδοξίας (μαθητής στην Αθωνιάδα και μοναχός 
στην Ι. Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους), εκινείτο από φιλάδελφη και ανυστερό-
βουλη αγάπη και με πατριαρχική πάντοτε άδεια κι ευλογία95, εμπνέοντας το όραμα 
της ζωντανής εκκλησιαστικής κοινότητας και της έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης. 
Περιόδευε ολόκληρη σχεδόν την υπόδουλη Ελλάδα (Θράκη, Α. Μακεδονία, Άγιον 
Όρος, δ. Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιόνιο και Αιγαίο), διδάσκοντας και καθο-
δηγώντας, ιδρύοντας σχολεία96 και κηρύττοντας την εν χριστώ θεία οικονομία, 
αυτήν στην οποία οφείλουμε την πραγματική μας ελευθερία, την απαλλαγή από 

93. Η συγκεκριμένη έριδα συνδέεται άμεσα με το ερώτημα για το αν επιτρέπεται να τελούνται 
μνημόσυνα την Κυριακή ή το ςάββατο, ημέρα που δυσκόλευε κάποιες αδελφότητες του Αγίου 
Όρους να ολοκληρώνουν τις εργασίες της εβδομάδος και περιόριζε, κατά συνέπειαν, δραστικά 
τα έσοδά τους από δωρεές υπέρ των κεκοιμημένων∙ βλ. σχετικά Κ. Κ. Παπουλίδου, Το κίνημα 
των Κολλυβάδων. Αθήνα: «Αποστολική διακονία» 1971 [= Εκκλησιαστικαί Εκδόσεις Εθνικής 
Εκατονπεντηκονταετηρίδος: 7) και Β. Μπακούρου, Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Σαμουήλ Α΄ 
Χαντζερής ο Βυζάντιος - Ο βίος και το έργο του (1700-1775): Εκκλησιαστικός Ανθρωπισμός - Νε-
οελληνικός Διαφωτισμός, σ. 479-485.

94. Πρόκειται για ευχές αναγινωσκόμενες «εἰς πᾶσαν ἀρὰν καὶ ἀφορισμόν, εἰς τεθνεῶτα … 
παρ’ ἀρχιερέως, ἢ ἐξ ἀνάγκης παρὰ πνευματικοῦ πατρός, εἰ οὐ πάρεστιν ἀρχιερεύς», που περιέχουν 
μεταξύ άλλων τα εξής: «εἴτε ὑπὸ κατάραν πατρὸς ἢ μητρός, εἴτε τῷ ἰδίῳ ἀναθέματι ὑπέπεσεν ὁ 
δοῦλος Σου οὗτος, εἴτε τινὰ τῶν ἱερωμένων παρεπίκρανε καὶ παρ’ αὐτοῦ δεσμὸν ἄλυτον ἔδεξατο, 
εἴτε ὑπὸ ἀρχιερέως βαρυτάτῳ ἀφορισμῷ περιέπεσε καὶ ἀμελείᾳ ἢ ῥαθυμίᾳ χρησάμενος οὐκ ἔτυχε 
συγχωρήσεως, συγχώρησον…» (: Μικρόν Εὐχολόγιον ἤ Ἁγιασματάριον. Αθήναι: «Αποστολική 
διακονία» 1981, σ. 213-214).

95. Βλ. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Α΄1, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 24 και Διδαχή Α΄2, ό.π., 
σ. 56, όπου ο Κοσμάς μνημονεύει την άδεια που είχε λάβει, το έτος 1774, από τον ςωφρόνιο Β΄, 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (1774-1780), ανανεώνοντας την άδεια που είχε λάβει από τον 
εκ δελβίνου πατριαρχεύσαντα ςεραφείμ Β΄ (1757-1761). 

96. Πρβλ. γ. χρ. Ευθυμίου, «Η μέριμνα του αγίου Κοσμά του Αιτωλού διά τα ςχολεία και τα 
γράμματα εις την Ήπειρον», στον τόμο: Βόρειος Ήπειρος - Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Πρακτικά Α΄ 
Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου (Κόνιτσα, 22-24 Αυγούστου 1987), σ. 529-543. 



276 ΚωνςΤΑνΤΙνος Ι. ΜΠΕλΕζος,

τα δικά μας πάθη και την εξουσία του πονηρού. γι’ αυτό και δεν έπαυε ούτε στιγμή 
να στηλιτεύει την εγωπάθεια και την εξουσιομανία, την φιλαργυρία και την γα-
στριμαργία, την αδικία και την παντοιότροπη καταπάτηση του θείου θελήματος 
και του ανθρωπίνου νόμου, στα οποίο είχε περιπέσει το γένος κατά την περίοδο 
της οθωμανοκρατίας. 

Παράλληλα, δεν έπαυε να υπενθυμίζει στους ακροατές του την αναγκαιότητα 
της δωρεάν (ήτοι χαρισματικής και άνευ χρημάτων) ασκήσεως του μυστηρίου της 
Μετανοίας, της άμεσης και προσωπικής (ουχί εξ αποστάσεως) Εξομολογήσεως, 
της ex opere operantis και όχι ex opere operato συγχωρήσεως (για να χρησιμοποιή-
σουμε την ορολογία των ςχολαστικών), της αμοιβαίας συγγνωμοζητήσεως και 
της αντιστοίχου συγχωροδοτήσεως, με καρπούς ειλικρινούς μετανοίας κι ετοι-
μότητα αμέσου αποκαταστάσεως της δικαιοσύνης, με ταπείνωση και έργα φιλαν-
θρωπίας, δείγματα αγάπης ορατά σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, εντός κι εκτός 
της εκκλησιαστικής κοινότητας. 

Εξόχως ενδεικτικό του χαρισματικού τρόπου και του κοινωνικοποιητικού 
ήθους της ποιμαντικής του Αγίου Κοσμά ήταν, άλλωστε, το γεγονός ότι ο ίδιος 
‒σε αντίθεση προς όσους ασκούσαν τις «ζητείες» και τις “χατζηλικίες’’‒ όχι μόνον 
δεν ζητούσε να λάβει κάτι υλικό από τον κόσμο που τον άκουγε (ή, με οιοδήποτε 
μέσο, να τον εκμεταλλευθεί), αλλ’ απεναντίας πάντοτε χάριζε, «καθὼς καὶ ὁ Κύ-
ριος ἐχαρίσατο» (Κολ. 3,13)· λάμβανε και έδινε δωρεάν, μοίραζε και μοιραζόταν, 
δίδασκε δε και τους μαθητές του να μοιράζονται και να μοιράζουν, «χάρισμα, διατί 
με πληρωμή δεν ενεργεί η χάρις του Θεού».97 Όπως μάλιστα γράφει, πολύ χαρακτη-
ριστικά, ο πρώτος βιογράφος του, ο Άγιος νικόδημος ο Αγιορείτης, ο πατρο-Κο-
σμάς είχε πείσει «τους έχοντας τον τρόπον, και αγόραζαν βιβλία πατερικά και χρι-
στιανικαίς διδασκαλίαις, κομπολόγια, σταυρούδια μικρά, και μπόλιαις, και κτένια, 
από τα οποία, τα μεν βιβλία εμοίραζε χάρισμα εις εκείνους οπού ήξευραν γράμματα, 
ή εις εκείνους οπού υπέσχοντο να μάθουν· ταις δε μπόλιαις, εμοίραζεν (υπέρ τας 
τεσσαράκοντα χιλιάδες) εις τας γυναίκας, διά να σκεπάζουν την κεφαλήν των, τα 
δε κτένια εις εκείνους οπού έταζαν να αφήσουν τα γένεια, και να ζώσιν ενάρετα, και 
χριστιανικά· τα δε κομπολόγια, και σταυρούδια εμοίραζεν υπέρ τας πεντακοσίας 
χιλιάδας) εις τον κοινόν λαόν διά να συγχωρούν τους αγοράζοντας».98

97. Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχή Γ΄, έκδ. Ιω. Β. Μενούνου, σ. 160. 
98. νικοδήμου Αγιορείτου, «Βίος του Αγίου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά», στου 

ιδίου: Νέον Μαρτυρολόγιον, ήτοι Μαρτύρια των Νεοφανών Μαρτύρων, των μετά την Άλωσιν της 
Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς και τόπους μαρτυρησάντων. Εν Αθήναις: Τύποις 
Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα 18562 (Βενετία 1799) [και Αθήναι: «Αστήρ» 1993], σ. 200-208, ιδιαιτ. 
203· Ακολουθία και βίος του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Κοσμά ιερομάρτυρος και ισαποστό-
λου, ψαλλομένη κατά την κδ’ του Αυγούστου μηνός (επιμελείᾳ Β. Π. ςεκοπούλου). Εν Πάτραις: 
Τυπογραφείον «ο Κάδμος» 18785 (Βενετία 1814), σ. 20.
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ολοκληρώνοντας εδώ την παρουσίαση του θέματός μας, συνειδητοποιούμε 
ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, στο πλαίσιο των δημοσίων Διδαχών του, έδινε 
την δική του, έμμεση πλην σαφή, απάντηση στην εμπορευματοποίηση της συγ-
χώρησης, που σηματοδοτούσε η έκδοση «αφοριστικών» ή «συγχωρητικών» εγ-
γράφων. ςτην εκβίαση της μετανοίας και στην μονοπώληση της εκκλησιαστικής 
αφέσεως ο πατρο-Κοσμάς αντιπαρέθετε την χριστιανική πρακτική της αμοιβαίας 
συγγνώμης, αποκλείοντας έτσι ‒στην πράξη‒ τόσο τους αφορισμούς όσο και τα 
συγχωροχάρτια, που δεν θα είχαν κανένα λόγο ύπαρξης, εάν οι χριστιανοί έκαναν 
πράξη την αλληλοσυγχώρηση. Παράλληλα, ο Άγιος προέτεινε, με τον τρόπο του, 
την αναζωπύρηση της εκκλησιαστικής συνειδήσεως και την ενεργοποίηση των 
ανακλαστικών του κοινού ςώματος, ως εκείνου το οποίο ουσιαστικά διαμεσολα-
βεί, στο πλαίσιο της κοινής προσευχής εν ονόματι Ιησού, στο πλαίσιο της εν Αγίῳ 
Πνεύματι εκκλησιαστικής συνάξεως, την θεία συγχώρηση. 
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1. Αφορισμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά της Φιλικής Εταιρείας,  
καθώς και κατά του επαναστατικού κινήματος Αλεξάνδρου Υψηλάντου  

και Μιχαήλ Σούτσου (1821). 

2. Αφορισμός κατά Ελευθερίου Βενιζέλου, «φυλακίσαντος αρχιερείς και 
επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδα» (12 Δεκεμβρίου 1916).



ΑΦορΙςΜοΙ ΚΑΙ ορΘοδοξΑ ςύγχωροχΑρΤΙΑ 279

3. Διάψευση του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί δήθεν  
αφορισμού του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη.

4. Αφορισμός του μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη  
στον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο (1990).
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5. Λατινικό συγχωροχάρτι (1626).

6. Συγχωροχάρτι Πατριάρχου Ιεροσολύμων Χρυσάνθου (1707-1731).
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7. Συγχωροχάρτι Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αβραμίου (1775-1787).

8. Συγχωροχάρτι Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αβραμίου (στην παλαιοσλαβική).
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9. Συγχωροχάρτι Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

10. Το τελευταίο χρονολογημένο συγχωροχάρτι του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (1957). 



Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤωΛΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

Εὐχαριστῶ γιά τήν τιμή νά μετέχω καί ἐγώ στό ἐπιστημονικό αὐτό ςυνέδριο, τό 
ἀφιερωμένο στήν διδασκαλία καί τήν προσφορά τοῦ ἱερομάρτυρος καί ἰσαπο-
στόλου ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἀλλά, συγγνώμην, γιατί ὁ δικός μου λόγος 
θά εἶναι περισσότερο πρακτικός καί ὀλίγον ἐπιστημονικός καί μέ ἁπλῆ ἔκφραση 
ἐκφερόμενος. 

1. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ κατά πρῶτον νά πῶ ὅτι, ὅπως καί σεῖς, ἀγαπητοί συνάδελφοι 
Καθηγητές καί λοιποί ἀκροατές, ἔτσι καί ἐγώ εὐλαβοῦμαι πολύ τόν ἅγιο Κοσμᾶ 
τόν Αἰτωλό καί ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱερωσύνης μου τόν εἶχα πρότυπο στήν κηρυ-
κτική καί ἱεραποστολική μου διακονία. Καί ὡς χριστιανοί, ἀλλά καί ἰδικώτερα 
ὡς Ἕλληνες, πρέπει νά εἴμεθα εὐγνώμονες στόν ἅγιο. Τότε, ὅταν εἴμεθα κάτω ἀπό 
τό σφάγανο τοῦ Τούρκου τυράννου καί δέν ἀκουόταν κήρυγμα στήν ὑπόδουλο 
πατρίδα μας, βγῆκε ἀπό τό Ἅγιο Ὄρος, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου, ὁ ἅγιος 
αὐτός ἱερομόναχος καί μέ τήν εὐχή τοῦ Πατριάρχου περιόδευε μέ τά πόδια του 
τήν πατρίδα μας καί κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ἁγιασμένη καί καθαρή 
ψυχή, γιατί λούστηκε μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας καί ἔγινε κατοικητήριο Θεοῦ. 
Ἔτσι τό κήρυγμά του καί ὁ λόγος του ἦταν χαριτωμένος καί εὐλογημένος ἀπό 
τόν Θεό καί οἱ χριστιανοί τόν ρουφοῦσαν. Ὅπως, ὅταν ἔχει καιρό νά βρέξει, ἡ γῆ 
ρουφάει τήν πρώτη βροχή, ἔτσι καί οἱ ὑπόδουλοι χριστιανοί, πού εἶχαν χρόνια νά 
ἀκούσουν λόγο Θεοῦ, μέ πόθο πολύ καί λαχτάρα μεγάλη ἄκουαν τό κήρυγμα τοῦ 
ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Μετά δέ ἀπό μία ἐπίσκεψη στό χωριό τους ἔγραφαν 
οἱ χριστιανοί γιά ἀνάμνηση τήν εὐλογία πού ἔλαβαν ἀπό τήν παρουσία του σ᾿ 
αὐτούς. ςώζεται ἕνα τέτοιο ςυναξάρι τοῦ λαοῦ, τό ὁποῖο λέγει ἀκριβῶς: 

«...Ἡμέρα Τρίτη ἦλθεν εἷς ἀσκητής, καλούμενος Κοσμᾶς ἱερομόναχος, καί 
ἐδίδαξε ἡμέρας τρεῖς ἐν Βερατίῳ. Τήν διδαχή του δέ ἔβγανε ἀναβαίνων ἐπί 
σκαμνίου καί ἐδίδαξεν ὅλον τόν κόσμον καί ἔκαψαν οἱ γυναῖκες τά ἀσήμια 
καί τά μεταξωτά φορέματα. Καί μετά δεύτερο χρόνο πάλι ἦλθε εἰς Μουζα-
κιά καί ἔφθασε εἰς τό χωρίον Κολικούδησι καί τόν ἔπνιξαν μέ σχοινί καί τόν 
ἔρριψαν εἰς τόν ποταμόν καί τόν ἔβγαλαν καί τόν ἐνταφίασαν εἰς τό ρηθέν 
χωρίον. Καί γράφω τήν ἡμέραν, ὅπου τόν ἐσκότωσαν – 1779 Αὐγούστου 24, 
ἡμέρα ςάββατο». 
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2. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἦταν πολύ διαβασμένος. Ἦταν θεολόγος, ὄχι μόνο μέ τήν ἔν-
νοια τοῦ θεοφόρου, ἀλλά καί μέ τήν ἔννοια τοῦ μορφωμένου. διάβασε πολύ τήν 
Ἁγία γραφή καί τούς ἁγίους Πατέρες καί στά κηρύγματά του προσφέρει σωστή 
κατήχηση, προσφέρει θεολογικό λόγο μέ ἁπλό ὅμως τρόπο γιά νά γίνεται καταλη-
πτός. Αὐτό θέλω νά ἀποδείξω ὁμιλῶντας στό θέμα, πού μοῦ ἐδόθη νά παρουσιά-
σω. Τό θέμα μου δέ εἶναι, «Ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός περί τῆς Θεοτόκου». 

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἀγαπητοί, εἶχε μεγάλη καί θερμή ἀγάπη πρός τήν Θεοτόκο, εἶχε 
Θεοτοκοφιλία. Καί φυσικό ἦταν αὐτό γιατί ἦταν ἁγιορείτης καί γιατί βγῆκε ἀπό 
Μοναστῆρι, τό ὁποῖο εἶχε καί ἔχει τήν θαυματουργό Εἰκόνα, τήν Παναγία γλυ-
κοφιλοῦσα. ς᾿ αὐτή τήν Εἰκόνα προσευχόταν, ἀπ᾿ αὐτή τήν Εἰκόνα ἔλαβε τήν 
εὐχή γιά τήν ἱεραποστολική του περιπέτεια καί γιά τήν Παναγία, λοιπόν, μιλοῦσε 
πάντοτε ὁ ἅγιος στό ἀκροατήριό του. Θά σᾶς ἀναφέρω δύο - τρία σημεῖα ἀπό τό 
κήρυγμά του γιά τήν Παναγία, στά ὁποῖα φαίνεται ἡ ὀρθόδοξη πατερική θεολο-
γία του. 

(α) Πρῶτα – πρῶτα ὁ ἅγιος μιλοῦσε γιά τό ὄνομα τῆς Θεοτόκου, τῆς Παναγίας. Τό 
ὄνομά Της εἶναι ΜΑρΙΑ. Ἑξήντα δύο ἑρμηνεῖες ἔχουν δοθεῖ γιά τό ὄνομα «Μαρία», 
ἀλλά ἡ καλυτέρα ἑρμηνεία εἶναι τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ ἅγιος ἔλεγε: 
Ὅπως τό ὄνομα «νικόλαος» γιά τόν ἅγιο σημαίνει αὐτόν πού νικάει τά πάθη καί 
τούς δαίμονας, ὅπως τό ὄνομα «γεώργιος» σημαίνει αὐτόν πού εἶναι γεωργημένο 
φυτό καί ἔχει καρπούς καί ἀρετές καί ὅπως πάλι τό ὄνομα «Παρασκευή» σημαίνει 
αὐτή πού παρασκευάζεται, πού προετοιμάζεται γιά τά αἰώνια ἀγαθά, ἔτσι καί τό 
ὄνομα τῆς Παναγίας ἔχει κάποια ἰδιαίτερη σημασία. – Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τό ὄνομα 
τῆς Παναγίας ΜΑρΙΑ τό παράγει ἀπό τό ἑβραϊκό ρῆμα «χαγιά», πού σημαίνει 
«ὑπάρχω», «ζῶ», «κυριεύω». Καί τό παράγει ὁ ἅγιος τό θεομητορικό ὄνομα ἀπό τό 
ρῆμα «χαγιά», γιατί ἀρέσκεται στήν ὀνομασία τῆς Παναγίας ἀπό τόν εὐαγγελιστή 
λουκᾶ, πού Τήν καλεῖ «ΜΑρΙΑΜ». Μαριάμ - ΜαριÁιάμ εἶναι ἀπό τό «χαγιά». 
Καί ὅπως ἀπό τό ἴδιο ρῆμα στήν Παλαιά διαθήκη καλοῦμε τόν Θεό «γιαχβέ», πού 
σημαίνει «Κύριος», ἔτσι ἡ Παναγία μας, πού καλεῖται «Μαριάμ - Μαριϊάμ», ἀπό 
τό ἴδιο πάλι ρῆμα, πού ὀνομάζουμε τόν Θεό, σημαίνει «Κυρία». «Κύριος» ὁ Θεός, 
«γιαχβέ». «Κυρία» ἡ Παναγία, «Μαριϊάμ» ἤ «Μαρία», συντετμημένο τό ὄνομά Της. 
«Κυρία»! Ὡραῖο ὄνομα! Βασίλισσα ὅλου τοῦ κόσμου! Ἔλεγε, λοιπόν, ὁ ἅγιος στά 
κηρύγματά του: «“Μαρία” θέλει νά εἰπῇ “κυρία”, ὡσάν ὁποῦ ἔμελλεν ἡ Θεοτόκος 
νά γίνῃ βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί πάσης νοητῆς καί αἰσθητῆς κτί-
σεως, νά παρακαλῇ διά τάς ἁμαρτίας μας». Πρέπει νά μᾶς κάνει ἐντύπωση τό ὅτι 
ὁ ἅγιος νά θέλει νά ἑρμηνεύει καλά τά ὀνόματα καί νά ἐξάγει ἀπό τίς ἑρμηνεῖες 
πού δίνει ὡραῖα πνευματικά νοήματα γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἀκροατῶν του. «Κυ-
ρία», λοιπόν, σημαίνει τό ὄνομα τῆς Παναγίας «Μαρία», κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ 
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τόν Αἰτωλό. Ἔτσι, «Κυρία», ἀρεσκόταν νά ὀνομάζει καί ὁ ἅγιος νεκτάριος στήν 
προσευχή του τήν Παναγία. Τῆς μιλοῦσε μάλιστα καί στόν πληθυντικό ἀριθμό. 
Καί ὅταν Αὐτή τοῦ ἐμφανιζόταν στήν προσευχή του – συχνή αὐτή ἡ θεοπτία στόν 
ἅγιο νεκτάριο – αὐτός Τῆς ἔλεγε: «ςεῖς, Κυρία»!
(β) Ἄλλο θέμα πού ἔθιγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς γιά τήν Θεοτόκο ἦταν ἡ μνηστεία Της. 
γιατί ἐμνηστεύθη ἡ Παναγία, ἀφοῦ δέν εἶχε σκοπό τόν γάμο μέ τόν Ἰωσήφ; γιατί 
ὁ λόγος Της πρός τόν ἀρχάγγελο γαβριήλ, «πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεί ἄνδρα οὐ 
γινώσκω;», σημαίνει ὅτι δέν εἶχε σκοπό τόν γάμο, γιατί διαφορετικά δέν νοεῖται 
τό ἐρώτημά Της αὐτό. Εἶναι μιά ὁλόκληρη θεολογία ἡ μνηστεία τῆς Παρθένου. 
διατί ἐμνηστεύθη ἡ Παρθένος; Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, μή θέλοντας φαίνεται νά ἀνα-
πτύξει ὅλη τήν θεολογία περί τῆς μνηστείας τῆς Παρθένου καί νά κουράσει τό 
ἀκροατήριό του, πού ἦταν ἀκατήχητο, τό ξεπερνοῦσε αὐτό μέ αὐτή τήν θεολογική 
ἔκφραση: «Ἀρραβώνιασαν τήν Παρθένο – ἔλεγε – διά πολλάς οἰκονομίας». Ἀπό 
αὐτή ὅμως τήν ἔκφραση φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ ἅγιος εἶχε μελετήσει τούς ἁγίους 
Πατέρες τί ἀκριβῶς λέγουν γιά τό θέμα αὐτό, γιατί οἱ Πατέρες θεωροῦν πράγματι 
ὡς «οἰκονομία Θεοῦ» τήν μνηστεία τῆς Παρθένου. νά πῶς ἑρμηνεύουν οἱ ἅγιοι 
Πατέρες τό θέμα: Ὁ προφήτης Ἡσαΐας εἶχε πεῖ ὅτι ὁ Μεσσίας θά γεννηθεῖ ἀπό 
παρθένο. Ὁ διάβολος ὅμως, πού δέν εἶχε συμφέρον νά γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας, γιατί 
θά τοὔσπαγε τό κεφάλι (βλ. γεν. 3,15), θά τοῦ κατέλυε, δηλαδή, τό ἔργο του, τό 
ἔβαλε ὡς κύριο ἔργο του ὅλες οἱ γυναῖκες νά ἔλθουν σέ γάμου κοινωνία, γιά νά 
μή ὑπάρξει παρθένος καί νά μή γεννηθεῖ, λοιπόν, ὁ Μεσσίας. Ὁ Θεός, ὅμως, εἶχε 
ἐκλέξει τήν Παρθένο Μαρία τῆς ναζαρέτ γιά νά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Μεσσία. Καί 
γιά νά διαφύγει, λοιπόν, τήν προσοχή τοῦ διαβόλου ἡ παρθενία Της καί νά νομίσει 
ὁ ἀπατεώνας ὅτι καί Αὐτή θά ὑπανδρευθεῖ, ὠκονόμησε ὁ Θεός νά μνηστευθεῖ τόν 
Ἰωσήφ, ἀκριβῶς γι᾿ αὐτό τόν λόγο: γιά τήν ἐξαπάτηση τοῦ διαβόλου. Καί λέγει ἀπό 
παλαιά ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος: «Ἔλαθον τόν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου 
ἡ παρθενία Μαρίας, ὁ τοκετός αὐτῆς καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου. Τρία μυστήρια 
κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη»! Καί μετά ἀπό αὐτόν οἱ ἅγιοι Πατέρες 
ὁμιλοῦν γιά οἰκονομία Θεοῦ, ὅταν μιλοῦν γιά τήν μνηστεία τῆς Παρθένου. Ὅλους 
αὐτούς τούς ἁγίους Πατέρες διάβασε ὁ ἁγιορείτης ἱερομόναχος ἅγιος Κοσμᾶς καί 
ὅταν μιλοῦσε γιά τήν μνηστεία τῆς Παρθένου ἔλεγε τήν πατερική ἔκφραση ὅτι 
Αὐτή ἐμνηστεύθη τόν Ἰωσήφ «διά πολλάς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ». 

(γ) Καί ἕνα ἄλλο θεολογικό πατερικό λόγο θά πῶ περί τῆς Θεοτόκου, τόν ὁποῖο 
ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, δεῖγμα καί ἀπόδειξη αὐτό πάλιν ὅτι ὁ ἅγιος μελετοῦσε τούς 
ἁγίους Πατέρες καί τήν δική τους διδασκαλία, ἁπλοποιημένη ὅμως καί «μασημέ-
νη», ἔλεγε στά κηρύγματά του. Ὁ ἅγιος μιλοῦσε γιά τήν δημιουργία τῆς γυναί-
κας. Καί ἔλεγε αὐτό πού λέγει ἡ Ἁγία γραφή, ὅτι ἡ γυναίκα ἔγινε ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ ἄνδρα. Ἀλλά – ἔλεγε ὁ ἅγιος –, ἀφοῦ ἡ γυναίκα ἔγινε ἀπό τόν ἄνδρα, ἄρα 
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χρεωστοῦσε στόν ἄνδρα τήν πλευρά πού ἔλαβε ἀπ᾿ αὐτόν γιά νά δημιουργηθεῖ. 
Ἔπρεπε νά τήν ἐξοφλήσει! δηλαδή, ὅπως ὁ Ἀδάμ ἔκανε γυναίκα χωρίς γυναίκα, 
ἔτσι ἔπρεπε νά βρεθεῖ γυναίκα νά κάνει ἄνδρα χωρίς ἄνδρα. Πέρασαν ἑκατομμύ-
ρια γυναικῶν στό πέρασμα τῶν αἰώνων, ἀλλά δέν βρέθηκε καμμία γυναίκα τόσο 
ἀξία, γιά νά ἐξοφλήσει αὐτό τό χρέος στό ἀνδρῶο γένος. Μόνο ἡ Θεοτόκος Μα-
ρία βρέθηκε ἀξία γιά νά ἐξοφλήσει τό χρέος αὐτό, γιατί γέννησε παρθενικά τόν 
χριστό. λέγει ἐπί λέξει ὁ ἅγιος: «Ὁ ἄνδρας, ἀδελφοί μου, ἐγέννησε τήν γυναῖκα 
ἀπό τήν πλευράν του χωρίς γυναῖκα, καί πάλιν ἔγινε γερός. Ἐδανείσθη ἐκείνη τήν 
πλευράν ἀπό τόν ἄνδρα καί τήν ἐχρεωστοῦσε. Ἐγεννήθησαν ὡσάν τά ἄστρα τοῦ 
οὐρανοῦ γυναῖκες εἰς τόν κόσμον, ἀλλά δέν ἐφάνη καμμία ἀξία νά γεννήσῃ ἄνδρα, 
νά πληρώσῃ τήν πλευράν ὁπού ἐχρεωστοῦσε, παρά ἡ δέσποινα Θεοτόκος, ὁπού 
ἠξιώθη διά τήν καθαρότητά της καί ἐγέννησε τόν γλυκύτατον χριστόν ἐκ Πνεύ-
ματος Ἁγίου, χωρίς ἄνδρα, παρθένος, καί πάλιν ἔμεινε παρθένος, καί ἐπλήρωσεν 
ἐκείνην τήν πλευράν». 

Αὐτήν ὅμως τήν ἰδέα, ἀδελφοί, τήν διάβασε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στά βιβλία τῶν 
Πατέρων. Τήν λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ χρυσόστομος στήν ὁμιλία του στό γενέθλιο 
τοῦ ςωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ. «Ἐπειδή – λέγει ὁ ἱερός Πατήρ – ἐχρεώστει 
τό γυναικεῖον γένος τοῖς ἀνδράσι τό χρέος, ὡς τοῦ Ἀδάμ ἄνευ γυναικός γυναῖκα 
βλαστήσαντος, διά τοῦτο ἔτεκε σήμερον ἡ Παρθένος ὑπέρ τῆς Εὔας ἐκτινύουσα 
τοῖς ἀνδράσι τό χρέος». 

Ἀπό τά παραπάνω βλέπουμε ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός δέν κήρυττε ἁπλῶς 
καλά λόγια, ἀλλά κήρυττε θεολογικό λόγο, γι᾿ αὐτό καί τό κήρυγμά του ποιοῦσε 
θαύματα, δημιουργοῦσε θεοφόρους ἁγίους καί ἀπό τέτοια κηρύγματα, ἁγιοκο-
σμάτικα ἔχουμε ἀνάγκη καί σήμερα. γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχει νοθευθεῖ τό κή-
ρυγμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό μερικούς κήρυκες, οἱ ὁποῖοι δέν κηρύττουν ὀρθόδοξο 
πατερικό λόγο, γιατί δέν ἐμελέτησαν τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀλλά οὔτε 
καί ποθοῦν νά βιώσουν τήν ἁγία βιωτή τους. 
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Εισαγωγή

Το ιεραποστολικό έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού βασιζόταν σε δύο άξο-
νες: τον Ιησού χριστό και το ορθόδοξο γένος. Ακράδαντη υπήρξε η πίστη του 
ότι αν οι Έλληνες αναγεννηθούν πνευματικά, τότε θα συντελεστεί και η ηθική 
τους αναγέννηση και θα εξαλειφθούν η αμάθεια και η δεισιδαιμονία. Η ελληνική 
συνείδηση και η ελευθερία για τον Πατροκοσμά, όπως και για την πλειονότητα 
των υποδούλων ταυτιζόταν με τη χριστιανική συνείδηση. Προπαντός, όμως, ο 
Άγιος Κοσμάς ήταν ποιμένας και νοιαζόταν για την διατήρηση της πίστεως και 
την ανύψωση του πνευματικού βίου των ακροατών του. Επομένως, όταν ο ίδιος 
προέτρεπε τους χριστιανούς να κάνουν υπακοή στους Τούρκους, ουσιαστικά 
επιδίωκε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα των πρώτων να μετέχουν στα μυστήρια 
της Εκκλησίας και να ομολογούν ανεμπόδιστα τον Θεό τους1. Η μετριοπαθής, 
με άλλους λόγους, στάση του απέναντι στους κατακτητές ερείδεται σε καθαρά 
πνευματικούς λόγους και δεν πρέπει να του αποδοθεί οιαδήποτε μομφή εθελο-
δουλίας ή εθνικής μειοδοσίας. 

Παρά την αναμφισβήτητα πλούσια βιβλιογραφία και αρθρογραφία για τον 
Άγιο Κοσμά και με δεδομένο ότι η επιστημονική έρευνα δεν μπορεί ποτέ να εξα-
ντληθεί (αφού ο ερευνητής-επιστήμονας διαπιστώνει διαρκώς κενά ή θέτει υπό 
διαφορετική οπτική τα ζητήματα), η δική μας εδώ, συμβολή έγκειται στην θεολο-
γική ερμηνεία και καταγραφή της εσχατολογικής διδασκαλίας του Πατροκοσμά, 
μάλιστα δε σε όλο το εύρος της σχετικής ορολογίας (και όχι σε έννοιες στις οποίες 
δειγματοληπτικά έχουν αναφερθεί άλλοι ερευνητές), όπως αυτή προκύπτει από το 
σύνολο των διδαχών του.

1. Π. Πάσχος, Κοσμάς ο Αιτωλός, Αθήνα 2000, σ. 99. γ. Μαρτζέλος, «Θεολογία και ζωή στις 
διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», στον τόμο: Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου, εις μνήμην 
των Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, σ. 395-412, 411.
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Η έκδοση του Ιωάννου Μενούνου αποτέλεσε τη βάση της μελέτης μας, ως η 
ακριβέστερη απόδοση των διδαχών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέχρι σήμε-
ρα, που διακρίνονται σε πέντε τύπους. Η μεθοδολογία της έρευνας μας, με βάση 
πάντοτε τις πηγές, διεξήχθη σε διαλεκτική σχέση προς τα ιστορικά τεκμήρια της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας, την Αγία γραφή και τα ιερά δόγματα της ορθοδόξου 
πίστεως, με τα οποία ο Άγιος ενίσχυε το εκκλησιαστικό και εθνικό φρόνημα του 
υπόδουλου γένους. 

Η παρούσα πρόδρομη ανακοίνωση αποτελεί τον καρπό της συμμετοχής μας 
στο Επιστημονικό ςυνέδριο που διοργάνωσε η Κοσμητεία της Θεολογικής ςχολής 
του ΕΚΠΑ (Αθήνα 10-12 δεκεμβρίου 2019), με τίτλο: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 
240 χρόνια από το μαρτύριο του», χωρίς δε να είναι εξαντλητική, θέτει τον προ-
βληματισμό ευρύτερης έρευνάς μας, η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετι-
κής μονογραφίας, υπό τον τίτλο: Ο Πατροκοσμάς και τα Έσχατα. 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και τα Έσχατα.

ςύμφωνα με το θεολογικό υπόβαθρο της σκέψης του Αγίου Κοσμά και το ιστο-
ρικο-πολιτικό πλαίσιο της εποχής του, ο ίδιος ερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα 
υπό το πρίσμα μιας σωτηριολογικής και εσχατολογικής προοπτικής2. ςτις άμεσες 
προτεραιότητες του, όπως και των περισσοτέρων διδάχων της εποχής του ήταν 
να ενισχύσει το εκκλησιαστικό φρόνημα των πιστών «με θάρρος και ελπίδα συ-
στατικά απαραίτητα του χριστιανικού ήθους»3. Μετέδωσε τις βασικές δογματικές 
αλήθειες της ορθοδοξίας σε ανθρώπους που δεν διέθεταν μόρφωση και διαβιού-
σαν σε καθεστώς δουλείας και σκληρής υποταγής σε αλλόθρησκο δυνάστη. ςε 
αυτή την προσπάθεια του Πατροκοσμά συνετέλεσε η χρήση της δημοτικής στο 
κήρυγμα του, που το καθιστούσε απόλυτα κατανοητό και εύληπτο στους ακροατές 
του4. Πρόκειται για κοινό στοιχείο που παρατηρείται στα κείμενα εσχατολογικού 
περιεχομένου της εποχής της Τουρκοκρατίας5.

Με το εσχατολογικό κήρυγμά του επιχείρησε αφενός να αφυπνίσει το ορθόδο-
ξο φρόνημα των υποδούλων και αφετέρου να ενισχύσει τους αγωνιστικούς παλ-
μούς του Ελληνισμού6. Προσπάθησε να καταστήσει σαφές στους πιστούς ότι η 

2. Μαρτζέλος, «Θεολογία», σ. 410.
3. Α. γλάρος, Αναζητήσας ευρέ. Μελέτες Εκκλησιαστικής Γραμματείας, Αθήνα 2019, σ. 226.
4. ο λαός καταξίωνε το κήρυγμα του Πατροκοσμά εντάσσοντάς το στο τραγούδι του: «Βοήθα 

μας Άη-γιώργη / και συ Άγιε Κοσμά / να πάρουμε την Πόλη / και την Αγιά-ςοφιά!».
5. Α . Αρ γυ ρί ου, «οι ελ λη νι κές ερ μη νεί ες στην Α πο κά λυ ψη κα τά τους χρό νους της Τουρ κο-

κρα τί ας», Ε ΕΘ ΣΠΘ 24 (1979) 359-379, σ. 362.
6. γλάρος, Αναζητήσας, σ. 232.
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αρχική και έσχατη κοινωνία τους, που στην ουσία προϋποθέτει «παλιγγενεσία» 
και «καινήν γένεσιν», έχει συνάφεια με την παρούσα πολιτεία τους7. Άλλωστε, η 
«παλιγγενεσία» συντελείται ήδη από τη χρονική περίοδο του παρόντος κόσμου 
μέσω της Θείας Ευχαριστίας8.

Η εσχατολογία για τον Πατροκοσμά «είναι η ακατάπαυστη πορεία του σώμα-
τος της Εκκλησίας για την τελείωση»9. οι αναφορές του Αγίου σε εσχατολογικά 
θέματα δεν γίνεται στο τέλος της διδασκαλίας του άλλα εντάσσεται σε όλη τη 
θεματική του κηρύγματός του, γεγονός που καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία 
που προσδίδει στη μέλλουσα ζωή. Θεωρεί ότι αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ζωής των ανθρώπων και ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να βρίσκονται σε 
εγρήγορση κάθε στιγμή και κάθε ώρα της ημέρας. Άλλωστε η εσχατολογία δεν 
αφορά μόνο το τέλος της ζωής αλλά και την αρχή. ως εκ τούτου, «η εσχατολογία 
καθίσταται συνάμα και πρωτολογία. Από τα πρώτα άρχονται τα Έσχατα και αυτά 
γίνονται η αφορμή για την κατανόησή τους10. ο χριστός είναι «ο ών και ο ήν και 
ο ερχόμενος»11, «αρχή και τέλος»12, «η αρχή και το τέλος της ιστορίας και της πο-
ρείας του ανθρώπου από την πρωτολογία, δια μέσου της ιστορίας, προς τα Έσχα-
τα»13. ςτη θεολογία της ορθοδόξου Εκκλησίας τα Έσχατα δεν περιορίζονται στο 
τέλος της ιστορίας αλλά υπάρχουν ήδη στη ζωή της14. Η εσχατολογική προοπτική 
παραμένει ανοιχτή για κάθε ολοκλήρωση και τελείωση15. ςε κάθε περίπτωση η 
περίοδος της δοκιμασίας είναι εκείνη που προηγείται της εσχατολογικής δικαίω-
σης16. ο Άγιος Κοσμάς υπενθυμίζει με τον τρόπο αυτό την προσδοκία της μετά θά-
νατον ζωής και βασιλείας του Θεού, ευχόμενος στους ακροατές του να αξιωθούν 
να πάνε «εις τον παράδεισον, εις την πατρίδα μας την αληθινήν»17. για το λόγο 
αυτό οι πιστοί θα πρέπει να είναι διαρκώς και σταθερά προσανατολισμένοι προς 
«την αναμενόμενη καινή πραγματικότητα, τα Έσχατα, την ελθούσα και ερχομένη 

7. γ. Πατρώνος – Α. Αντωνόπουλος, «Εσχατολογία», ΜΟΧΕ 7 (2012) 298-304, σ. 300.
8. γ. Φίλιας, η έννοια της «Όγδοης ημέρας», στη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Αθήνα 

2010, σ. 253.
9. Ματσούκας, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, τ. Β΄. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε 

αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 42.
10. ν. Mατσούκας, Δογματική Β΄, σ. 42.
11. Αποκ. 1,4· 8· 4,8· 11,17.
12. Αποκ. 22,13.
13. Β. Τσίγκος, Άνθρωπος, ο εν μικρῴ μέγας. Όψεις ορθοδόξου ανθρωπολογίας, Αθήνα 2019, 

σ. 237.
14. Τσίγκος, Άνθρωπος, σ. 259.
15. Πατρώνος – Αντωνόπουλος, «Εσχατολογία», σ. 300.
16. γλάρος, Αναζητήσας, σ. 226.
17. Ιω. Μενούνος, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές και βιογραφία, Αθήνα 20078, σ. 21.
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βασιλεία του Θεού»18. Άλλωστε, η βίωση των εσχάτων «ως τρομακτικού ή ως χαρ-
μόσυνου γεγονότος εξαρτάται από την ποιότητα κάθε ανθρώπου»19. 

Την εσχατολογική προοπτική και προσδοκία των χριστιανών υπενθυμίζει ακό-
μη και αυτή η κατασκευή, η δομή του ανθρωπίνου σώματος από το δημιουργό 
– Θεό. ο ιερός χρυσόστομος λέγει: «ένθα η κεφαλή, εκεί και το σώμα»20, προτυ-
πώνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόγευση της εσχατολογικής εμπειρίας που οι 
πιστοί λαμβάνουν με τη συμμετοχή τους στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας21. Η 
Θεία Ευχαριστία ήδη από το μυστικό δείπνο ήταν εσχατολογικό γεγονός, σύναξη 
του διασκορπισμένου λαού του Θεού στην ιστορία22.

ο Πατροκοσμάς στο κηρυγματικό έργο του χρησιμοποιεί συχνά τις έννοιες: 
θάνατος, παράδεισος, κόλαση, μνημόσυνα, Αντίχριστος, δευτέρα Παρουσία, Ανά-
σταση κ.ά., εντάσσοντάς το με τον τρόπο αυτό, στο πλαίσιο του όλου φρονήματος 
της εσχατολογίας της Εκκλησίας23. ο ίδιος αναφερόμενος στη δημιουργία του 
ανθρώπου, κάνει λόγο για τη ματαιότητα του σώματος και την αξία της ψυχής και 
τονίζει τη μεγάλη πνευματική σημασία του θανάτου24. 

Πρόβαλλε το ορθοδοξοπατερικό ήθος μέσα από τον ρεαλισμό της εν χριστώ 
σωτηρίας επισημαίνοντας ότι αρετές όπως η ταπείνωση, η συγχωρητικότητα και η 
αγάπη αποτελούν το θεμέλιο της εκκλησιαστικής κοινωνικότητας. οικοδομούσε, 
έτσι, τον σύνδεσμο ατομικότητας και κοινωνικότητας μέσα στο εκκλησιαστικό 
σώμα25. ζητούσε καθαρότητα της καρδιάς, για να μπορεί να βλαστήσει ο θείος 
σπόρος26 και να επιτευχθεί, με τη μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας27, η πολιτο-
γράφηση στην ουράνια Πατρίδα. «Εμείς εδώ, χριστιανοί μου, δεν έχομεν πατρίδα. 
Ετούτη η γη δεν είναι εδική μας, είναι διά τα ζώα, η θάλασσα διά τα οψάρια, ο αέ-
ρας διά τα πετεινά. διά τούτο ο πανάγαθος Θεός μας έκαμε με το κεφάλι ορθούς 

18. Β. Τσίγκος, «Η δογματική διδασκαλία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού», στον τόμο: Στα 
βήματα του Αποστόλου Βαρνάβα. Χαριστήριος Τόμος προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστι-
νιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ για τα τριάντα χρόνια αρχιερατικής του διακονίας, 
λευκωσία 2008, σ. 715-741, 733.

19. ς. δεσπότης, η Επουράνιος Λατρεία στα κεφάλαια 4-5 της Αποκαλύψεως του Ιωάννη, 
Wiesbaden 2000, σ. 225.

20. Ιω. χρυσόστομος, Εις την προς Εφεσίους, Ομιλία γ΄ 2, PG 62, 22.
21. Τσίγκος, Άνθρωπος, σ. 248. 
22. Τσίγκος, Άνθρωπος, σ. 250.
23. Ι. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό εσχατολογικό μήνυμα στις διδαχές του αγίου Κοσμά 

του Αιτωλού», Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου εις τιμήν και μνήμην των Νεομαρτύρων (17-19 
Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, 447-457, σ. 454. 

24. Μενούνος, Διδαχές, σ. 131-132.
25. γ. Μεταλληνός, Παράδοση και Αλλοτρίωση, Αθήνα 2001, σ. 95-97.
26. Πρβλ. Λουκ. 8,5 κ.ε.
27. γι’ αυτό έστηνε έναν ξύλινο σταυρό και δίδασκε στη σκιά του, καλώντας τον λαό στα 

μυστήρια (Ευχέλαιο, Εξομολόγηση, θεία Ευχαριστία).
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και μας έβαλεν τον νουν εις το απάνω μέρος, εις την κεφαλήν, δια να στοχαζόμεθα 
πάντοτε την ουράνιον βασιλείαν, την αληθινήν πατρίδα μας, διατί εδώ, εις ετούτον 
τον κόσμον κάν βασιλεῖς να γένωμεν, δεν ημπορούμεν να αναπαυθούμεν… Πα-
τρίδα έχομεν, καθώς είπαμεν, την ουράνιον βασιλείαν»28. Όλη «η κτίση, όπως και 
η ιστορία, διακρατούνται από τον χριστό και αυτή ακριβώς η πραγματικότητα χα-
ρακτηρίζει την Εκκλησία ως ιστορική και συγχρόνως εσχατολογική κοινότητα»29. 
ςτο πνεύμα αυτής της κοινότητας τα επίγεια καταδεικνύονται εφήμερα, μάταια 
και πλανερά. ςε αυτήν δεν έχουν θέση αντιλήψεις περί υπεροχής, εξουσίας και 
επιβολής στους άλλους, και τούτο διότι τέτοιες αντιλήψεις αρνούνται, κατά την 
ουσία της, την μόνη και μένουσα αλήθεια, που είναι η Βασιλεία του Θεού.

i. Θάνατος

Κατά τη διδασκαλία της υπερφυσικής αποκάλυψης θάνατος είναι ο χωρισμός της 
ψυχής από το σώμα. Μετά τον θάνατο η ψυχή μεταβαίνει σε μια νέα κατάσταση, 
τη μέση κατάσταση των ψυχών30 και «το σώμα του ανθρώπου προς τα συγγενή 
των στοιχείων διαλύεται»31. ο Πατροκοσμάς συνιστά σε όλους τους πιστούς τη 
μνήμη θανάτου λέγοντας: «να στοχαζώμεθα τον θάνατον»32. γιατί «καλύτερος δι-
δάσκαλος δεν είναι άλλος από τον θάνατον. Εγώ ημπορώ να σε γελάσω και να με 
γελάσης, αμή ο θάνατος δεν γελά μήτε εσένα μήτε εμένα»33. 

ο σωματικός θάνατος χαρακτηρίζεται από την Αγία γραφή και τους Πατέρες 
της Εκκλησίας ως ύπνος34. ο Πατροκοσμάς αναφέρει χαρακτηριστικά, (όπως 
προηγουμένως και ο ιερός χρυσόστομος)35, «όταν κοιμώμεσθεν δεν είμεσθεν 
ωσάν αποθαμένοι; ο ύπνος τι είναι; Μικρός θάνατος. Και ο θάνατος τι είναι; Με-
γάλος ύπνος»36. ο θάνατος συνιστά έκφραση της ζωής του ανθρώπου που έχει 
εκούσια παραδοθεί στην αποσύνθεση, καθώς «ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν»37. ο 
Άγιος, ακολουθώντας την διδασκαλία των Πατέρων38, εφιστά την προσοχή στους 
ακροατές του, «διατί ο θάνατος έρχεται ωσάν ο κλέπτης και δεν ηξεύρομεν έως 
αύριον τι έχομεν να πάθωμεν, ημπορεί να μας έλθη έξαφνα και να μας εύρη ανέτοι-

28. Μενούνος, Διδαχές, σ. 52.
29. Τσίγκος, Άνθρωπος, σ. 236.
30. ν. Μητσόπουλος, Θέματα Ορθοδόξου Δογματικής Θεολογίας, Αθήναι 2008, σ. 337-338.
31. γρηγορίου νύσσης, Προς Ευνόμιον Αντιρρητικός Λόγος 2, PG 45, 545.
32. Μενούνος, Διδαχές, σ. 69.
33. Μενούνος, Διδαχές, σ. 38-39.
34. Μητσόπουλος, Θέματα, σ. 339.
35. Βλ. Ιω. χρυσοστόμος, Εις Ανδριάντας Ομιλία 5,3, PG 49, 73.
36. Μενούνος, Διδαχές, σ. 150.
37. Α. ςμέμαν, Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, Αθήνα 20154, σ. 47. 
38. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 455.
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μους και τι γινόμαστε;»39. Παρουσιάζεται ως εχθρικός εισβολέας καθώς «έσχατος 
εχθρός καταργείται ο θάνατος»40. Και συνεχίζει ο Πατροκοσμάς: «το σιτάρι, όταν 
παίρνη και ασπρίζη, τι θέλει; Θερισμόν. ομοίως και ο άνθρωπος όταν ασπρίζουν 
τα γένεια τι φανερώνει; Τον θάνατον»41. ο θάνατος ως αποσύνθεση και παροδι-
κότητα καθίσταται ο υπέρτατος νόμος της ζωής, ο νόμος που αποκαλύπτει την 
απατηλή φύση του κόσμου42. Είναι ένας εχθρός που πρέπει να εξαφανιστεί, γι’ 
αυτό οι χριστιανοί επιβάλλεται να είναι πνευματικά «έτοιμοι», εξομολογημένοι 
και να έχουν κοινωνήσει τα Άχραντα μυστήρια43,προκειμένου να αναχωρήσουν 
με το «τελευταίο εφόδιο» από τούτον τον ψεύτικον και μάταιον κόσμον για να 
μεταβούν «εις τον αληθινόν και αιώνιον, οπού τέλος ποτέ δεν έχει»44. Η αναφορά 
του Πατροκοσμά γίνεται σε έναν «κόσμο» αληθινό, απαλλαγμένο από την μα-
ταιότητα των επίγειων πραγμάτων, με κορυφαία τη διαιώνιση του κακού σε όλες 
τις εκφάνσεις του. λέγει χαρακτηριστικά: «κάμνετε ελεημοσύνες το κατά δύναμιν 
και να έχετε τον θάνατον πάντοτε ομπρός εις τα μάτια σας, πότε να φεύγετε από 
ετούτον τον ψεύτικον κόσμον και να πηγαίνετε εις τον αιώνιον»45, έως ότου δηλα-
δή πραγματοποιηθεί το χαρμόσυνο άγγελμα της ανατροπής του θανάτου «θανάτῳ 
θάνατον πατήσας» το οποίο αποτελεί το κέντρο της χριστιανικής διδασκαλίας46.

ii. ψυχή

Μετά το σωματικό θάνατο ο άνθρωπος παύει να ζει ως ψυχοσωματική ενότητα, 
δεν παύει όμως να υπάρχει κατά το πνευματικό στοιχείο αυτού που είναι η ψυχή, 
σύμφωνα και με την περί του δισυνθέτου του ανθρώπου διδασκαλία47. ο Πατρο-
κοσμάς προτρέπει τους πιστούς ως εξής: «ημείς οι άνθρωποι να αναλογιστούμε τι 
είναι το σώμα και τι είναι η ψυχή… επήρεν ο Θεός από την γην χώμα και νερόν 
και φωτιά και αέραν και εζύμωσε και τα τέσσερα μαζί, έπλασεν έναν άνδρα και 
του εμφύσησε την ψυχήν, ζώσαν και αθάνατον»48.Το σώμα θα επιστρέψει στη γη 
«εξ ης ελήφθη» και «χάνεται μέσα στο άλλο χώμα, ενώ η ψυχή που είναι αθάνατη, 
συνεχίζει τη ζωή του ανθρώπου στην αιωνιότητα»49. ο Πατροκοσμάς δίνει προτε-

39. Μενούνος, Διδαχές, σ. 72.
40. Α΄ Κορ. 15,26.
41. Μενούνος, Διδαχές, σ. 40.
42. ςμέμαν, Έσχατος, σ. 47. 
43. Μενούνος, Διδαχές, σ. 72.
44. Μενούνος, Διδαχές, σ. 89.
45. Μενούνος, Διδαχές, σ. 51-52.
46. ςμέμαν, Έσχατος, σ. 37.
47. Μητσόπουλος, Θέματα, σ, 347.
48. Μενούνος, διδαχές, σ. 72.
49. Πάσχος, Κοσμάς, σ. 107.
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ραιότητα στην ψυχή. Η ψυχή είναι και λέγεται άνθρωπος καθολικός, αυτή βλέπει, 
αυτή ακούει, αυτή ομιλεί, αυτή περιπατεί, αυτή εννοεί, αυτή μαθαίνει γράμματα, 
τέχνες, επιστήμες και άλλα50.

Με τον θάνατο το ανθρώπινο σώμα αποσυντίθεται - διαλύεται και απομένουν 
από αυτό μερικά οστά και τέφρα. Το «κορμί οπού φαίνεται είναι φόρεμα της ψυ-
χής, αυτή το κρατά γερόν και ζωντανόν, διατί βλέπομεν φανερά, όταν έβγη αυτή η 
ψυχή από το κορμί, εκείνο πλέον δεν αξίζει τίποτες, νεκρώνεται, βρωμά, σέπεται, 
σκουληκιάζει και γίνεται ότι ήταν πρώτα, χώμα, λάσπη, βρώμα και δυσωδία»51. ο 
Πατροκοσμάς επισημαίνει την φθαρτότητα του σώματος, και την μετά το σωμα-
τικό θάνατο ζωή της ψυχής: «…ετούτο το σώμα το βρώμιο, οπού αύριο θενάν το 
φάνε τα σκουλήκια και όχι την ψυχήν μας όπου είναι αθάνατη»52. Προτάσσει την 
αξία της ψυχής, δίχως να υποτιμά το σώμα: «Το κορμί έχει τα μάτια του, μα δεν 
βλέπει, έχει τα αυτιά του, μα δεν ακούει, έχει το στόμα του, μα δεν ομιλεί, έχει τα 
χέρια του μα δεν πιάνει, έχει τα ποδάρια του, μα δεν περιπατεί. Ίσια είναι η πέτρα, 
ίσια και το σώμα χωρίς ψυχήν»53. Τονίζει ότι η ψυχή είναι το «τιμιώτερον πράγμα 
από όλον τον κόσμον και αν την χάσωμεν αυτήν, πλέον εχάσαμεν όλα και αν την 
κερδίσωμεν αυτήν, εκερδίσαμεν όλα»54.

Όταν κυριαρχούν τα πάθη, το μίσος, η κακία, η αλαζονεία και λοιπά κατώτερα 
ένστικτα, οι άνθρωποι προσομοιάζουν με τα άλογα ζώα και η κοινωνία μετατρέ-
πεται σε ζούγκλα55. ςτην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος γίνεται για τον άλλο άν-
θρωπο «δήμιος» καθώς τον κατακρεουργεί σωματικά, ηθικά, πνευματικά κ.ο.κ. 
δεν διστάζει να του αφαιρέσει τη ζωή, να τον κακοποιήσει, να τον αδικήσει, να 
τον εξουθενώσει ηθικά, υλικά, κοινωνικά με σκοπό να αποκτήσει εξουσία, πλούτο 
και κοινωνική καταξίωση. Αγνοώντας ή έστω «παραβλέποντας» το γεγονός ότι η 
παρούσα ζωή είναι πεπερασμένη με πάντοτε ενεργούς τους πνευματικούς νόμους. 
ςτην περίπτωση αυτή ο αδικούμενος θα έχει τη δυνατότητα της «πρόσβασης» στη 
Βασιλεία του Θεού ενώ ο «άφρων» διώκτης, εάν δεν μετανοήσει, τίθεται από τις 
πράξεις του εκτός αυτής προκειμένου «να καταλάβη τι μέγα κακόν είναι η αμαρτία 
και η παράβασις της θεϊκής εντολής και να κλαίη απαρηγόρητα και να κολάζεται 
εις την Κόλασιν τόσους και τόσους χρόνους και αυτός και όλον του το γένος»56. 

Πριν από την δευτέρα Παρουσία μόνο η ψυχή η οποία είναι αθάνατη μπο-
ρεί να βρεθεί στον Παράδεισο. Αν ο άνθρωπος χάσει το μέτρο και την ισορροπία 

50. Β. Καλλιακμάνης, Θεολογικά ρεύματα στην Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 442.
51. Μενούνος, διδαχές, σ. 73.
52. Μενούνος, Διδαχές, σ. 37-38.
53. Μενούνος, Διδαχές, σ. 132.
54. Μενούνος, Διδαχές, σ. 69.
55. Καλλιακμάνης, Θεολογικά ρεύματα, σ. 442.
56. Μενούνος, Διδαχές, σ. 78.
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στις φροντίδες για το σώμα ή την ψυχή, κινδυνεύει να πέσει στην κατάσταση των 
ζώων. ςτην περίπτωση αυτή «δεν πρέπει να λεγόμαστε άνθρωποι, αλλά σκύλοι, 
γάιδαροι, γουρούνια»57. ο Πατροκοσμάς νουθετεί με απλά λόγια τους πιστούς να 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ψυχή ώστε να την αναγάγουν σε «άξια νύμφη του 
χριστού»58. ο άνθρωπος πρέπει να τηρεί το μέτρο στις απολαύσεις του σώματος. 
να τρώει, να πίνει και να ενδύεται μόνο στο επίπεδο που αυτό συνιστά το απαραί-
τητο για τη συντήρηση του σώματος. Από την άλλη, αν χάσει αυτό το μέτρο και με 
απληστία αναζητά τα υλικά, τότε περιέρχεται στην κατάσταση του ζώου. 

Η ζωή, κατά τον Άγιο Κοσμά, δεν τελειώνει με τον θάνατο, αλλά συνεχίζεται 
στην αιωνιότητα. Και αυτό γιατί ο θάνατος είναι σαν ένας μεγάλος ύπνος που 
αφανίζει το σώμα, το ένδυμα της ψυχής59. Η ψυχή άφθαρτη και ζωοποιός καθί-
σταται το κύριο στοιχείο της ύπαρξης του φθαρτού σώματος. Την σπουδαιότητα 
της καθαρότητας της ψυχής καταδεικνύουν τα ίδια τα λόγια του χριστού προς 
τους Μαθητές του: «μη φοβηθήτε από των αποκτενόντων το σώμα, την δε ψυ-
χήν μη δυναμένων αποκτείναι∙ φοβηθήτε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν 
και σώμα απολέσαι εν γένη»60. ο διάβολος είναι εκείνος που έχει τη δυνατότητα 
να διαφθείρει και νεκρώσει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι εκείνος που παρακινεί 
τον άνθρωπο να επιδιώξει την ηδονή που παρέχει η επιβολή της δύναμης του και 
εξουσίας του. Ακόμη, ενισχύει τον άνθρωπο στο να μεθοδεύσει τα σχέδια του και 
του δίνει ώθηση να συνθλίψει τον αδύναμο ή όποιον άνθρωπο αποτελεί εμπόδιο 
στην υλοποίηση των ματαίων σχεδιασμών του. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
πρόσκαιρα οδυνηρό για τους «επηρεαζομένους» ποικιλοτρόπως από αυτόν αλλ’ 
ανθιστάμενους χάριν του Θεού ανθρώπους, η θέση τους όμως, τελικά, στη Βασι-
λεία του Θεού μοιάζει εγγύς. Αντίθετα, ο ψυχικός αφανισμός καθίσταται παντο-
τινός και μη αναστρέψιμος για τους κατευθυνόμενους από το διάβολο, εκτός αν 
αυτοί συναισθανόμενοι, κάποια στιγμή, την αμαρτία τους επιζητήσουν και λάβουν 
τη θεία συγχώρεση. 

iii Σχέση ζώντων και τεθνεώτων 

ςτην ορθόδοξη παράδοση υπάρχουν τα «ψυχικά» δηλαδή τα μνημόσυνα, τα σα-
ρανταλείτουργα, οι ελεημοσύνες, τα κόλλυβα, με τα οποία οι ζώντες «ωφελούν 

57. Πάσχος, Κοσμάς, σ. 108.
58. Μενούνος, Διδαχές, σ. 37: «...διά την ψυχήν μας, να την κάνω μεν νύμφην δια τον χριστόν 

μας. Τότε πρέπει να λεγώμασθε άνθρωποι, επίγειοι άγγελοι», και στο ίδιο, σ. 69: «δια να την 
κάμωμεν νύμφην του χριστού μας».

59. Πάσχος, Κοσμάς, σ. 107.
60. Ματθ. 10,28.
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πολύ» τις ψυχές των τεθνεώτων τους61. γι’ αυτό ο Πατροκοσμάς τους λέγει: «μη 
κλαίετε δια τους απεθαμένους σας, αλλά έχετε χρέος να τους κάμνετε τα ψυχικά 
τους, μνημόσυνα, σαρανταλείτουργα, ελεημοσύνες, κόλλυβα και με αυτά τους 
ωφελείτε πολύ επειδή και τα δέχεται ο Θεός και τους βάνει εις τόπον φωτεινόν, 
εις τόπον αναπαύσεως»62. Η αγάπη του Θεού δεν υπόκειται σε κανένα νόμο. Το 
έλεος του είναι απροσμέτρητο. Αυτό το νόημα έχουν οι ευχές και τα μνημόσυνα. 
Αναφερόμενος ο Πατροκοσμάς, επίσης, σε περιπτώσεις γονέων όπου χάνουν τα 
νεαρής ηλικίας παιδιά τους, τους συμβουλεύει με τα εξής λόγια: «να φυλάγεσθε, 
χριστιανοί μου και θυγατέρες να μη παρακλαίετε τους απεθαμένους σας και μάλι-
στα δια τα παιδιά σας, οπού πηγαίνουν εις τον Παράδεισον ωσάν άγγελοι, ότι του 
Θεού ήταν και όχι εδικά σας..., διατί αυτά, ωσάν αναμάρτητα οπού είναι, εις την 
δευτέραν Παρουσίαν του χριστού έχουν να λάμψουν ωσάν τον ήλιον»63. Κατά την 
ιερά μας Παράδοση, διά των προσευχών της στρατευόμενης Εκκλησίας, που «μνη-
μονεύει» όλους τους αγίους (εξαιρέτως την ύπεραγία Θεοτόκο) και επικαλείται 
τις πρεσβείες τους64 και διά των ελεημοσυνών υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών, 
παρέχεται στους τελευταίους κέρδος, ωφέλεια, παραμυθία, ανακούφιση, άνεση ή 
«όνησις»65. 

O Πατροκοσμάς νουθετεί τους πενθούντας να μην θρηνούν την απώλεια των 
κεκοιμημένων τους καθώς η ψυχή παραμένει αθάνατη και άφθαρτη και καθώς οι 
χριστιανοί προσδοκούν μόνο την ανάσταση των νεκρών και την ζωή του μέλλο-
ντος αιώνος κατά την δευτέρα Παρουσία του Ιησού χριστού. 

iv. Σημεία πριν την Δευτέρα Παρουσία

Πριν από την δεύτερη Έλευση του Κυρίου θα συμβούν κάποια κοσμοϊστορικά 
γεγονότα που θα αναγγείλουν την τελική Κρίση του κόσμου. Όπως η διάδοση 
του Ευαγγελίου στα έθνη, η εμφάνιση του Αντιχρίστου, οι γενικοί πόλεμοι, η εξά-
λειψη της αγάπης, η επιστροφή των Εβραίων στον χριστιανισμό66. ο Απόστολος 
Παύλος, σχετικά με τον χρόνο έλευσης των εσχάτων επισημαίνει ότι «περί δε των 
χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ου χρείαν έχετε υμίν γράφεσθαι»67.

οι χριστιανοί σύμφωνα με τον Πατροκοσμά οφείλουν «να μην καρτερούν άλ-
λον Ηλία παρά μόνο πείνες, δίψες, θανατικά, ασθένειες, σεισμούς και άλλα σημεία 

61. Μενούνος, Διδαχές, σ. 171.
62. Μενούνος, Διδαχές, σ. 80. 
63. Μενούνος, Διδαχές, σ. 80.
64. Μενούνος, Διδαχές, σ. 180.
65. Έτσι οι Κύριλλος Ιεροσολύμων, Επιφάνιος Κύπρου, Ιωάννης χρυσόστομος κ.ά.
66. Β΄ Τιμ. 3,1-5.
67. Α΄ Θεσ. 5,1.
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και τέρατα στον ουρανό και στη γη»68. Πάντως ό,τι και να γίνει, προτρέπει τους 
ακροατές του, «κάν ο ουρανός να κατέβη κάτω κάν η γη να ανέβη απάνω κάν όλος 
ο κόσμος να χαλάσῃ καθώς μέλλει να χαλάση σήμερον αύριον, να μη σας μέλη τι 
έχει να κάμη ο Θεός»69. Η μορφή του παρόντος κόσμου θα καταστραφεί και θα 
ισχύσει από τότε και για πάντα η Βασιλεία του Θεού70. ςε κάθε περίπτωση πρέπει 
να περιμένουν να δουν να λάμψει ο ςταυρός πάνω στον ουρανό και να έλθει ο 
χριστός «με δόξα θεϊκή» και ευθύς θα καταποντιστεί ο Αντίχριστος. Θα γίνει η 
αναμενόμενη ανάσταση/έγερση των κεκοιμημένων. Τότε θα «ξεχωρίσει» ο Κύριος 
τους δικαίους από τους αμαρτωλούς και τελικά καθένας σύμφωνα με την πίστη 
και τις πράξεις του ή θα κληρονομήσει τον παράδεισο για να χαίρεται πάντοτε ή 
θα πορευθεί στην αιώνια κόλαση71. 

v. Εσχατολογικός Ηλίας 

ο Πατροκοσμάς ταυτίζεται συχνά στο κήρυγμά του με τους προφήτες της Πα-
λαιάς διαθήκης και με τα λόγο του Ευαγγελίου72. γι’ αυτό θεωρεί ότι οι διδαχές 
του είναι οι ρήσεις του προφήτη Ηλία: «ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός τόσες 
χιλιάδες χρόνια και ηξεύρει ο Θεός πού τον έχει φυλαγμένον έως την σήμερον. Αν 
θέλετε να μάθητε που είναι, είναι και αυτός εδώ. Τα λόγια που σας λέγω, είναι ιδικά 
του και μη περιμένετε κανένα άλλον να τα κηρύξη»73. ο Ηλίας είτε επιστρέφοντας 
ο ίδιος, είτε μέσω άλλου προσώπου – για παράδειγμα ως Κοσμάς – «συνδέθηκε 
αποκλειστικά με ιερατικό καθήκον και θεωρήθηκε είτε πρόδρομος του Μεσσία 
και βοηθός του είτε προαναγγέλλων τη «φοβερή και μεγάλη ημέρα του Κυρίου», 
ταυτιζόμενη με την εσχατολογική ημέρα της Κρίσεως»74.

ο Άγιος Κοσμάς δίδασκε ότι η δευτέρα Παρουσία θα λάβει χώρα κατά τον 
όγδοο αιώνα, όπου και ο κόσμος αυτός στην παρούσα μορφή του θα τελειώσει. 
για το λόγο αυτό θα αποστείλει καταρχάς τον προφήτη Ηλία να διδάξει στους 
χριστιανούς να φυλάξουν την πίστη τους και να μην παρασυρθούν από τον Αντί-
χριστο. ςτη συνέχεια θα έλθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κηρύξει στους χριστια-
νούς να αρνηθούν την πίστη τους75και από το θυμό του θα θανατώσει τον προ-
φήτη Ηλία και θα βασανίσει όσους μείνουν πιστοί στο χριστό76. O Πατροκοσμάς 

68. Μαρτζέλος, «Θεολογία», σ. 403. Τσίγκος, «Η δογματική διδασκαλία», σ. 734.
69. Μενούνος, Διδαχές, σ. 154.
70. Β΄ Πέτρ. 3,10.
71. Ματθ. 25, 31-46.
72. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 452.
73. Μενούνος, Διδαχές, σ. 221.
74. Αλ. Παλάντζα, «Εσχατολογικός προφήτης», ΜΟΧΕ 7 (2012) 304-305, σ. 304.
75. Μενούνος, Διδαχές, σ. 221.
76. Μαρτζέλος, «Θεολογία», σ. 402. 
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επισημαίνει ότι ο εσχατολογικός Ηλίας «ήδη ήλθεν»77 κατά τον Κύριο δε, ήταν ο 
Βαπτιστής78, και δεν πρόκειται να φανερωθεί «εις τον κόσμον, ως λέγει το άγιον 
Πνεύμα»79. Μόνο δύο πράγματα θα φανερωθούν από εκείνον: α. ο ζήλος του και 
β. το κήρυγμα του. Μάλιστα πιστεύει ότι αυτά τα δυο χαρίσματα τα έδωσε ο Θεός 
στον ίδιο από την μεγάλη του ευσπλαχνία80. 

Η διδασκαλία του Πατροκοσμά για την έλευση του Ηλία και του Αντιχρίστου 
είναι σε αντιστοιχία με τα συναφούς περιεχομένου βιβλικά χωρία του Ματθ. 11, 
14 και 17,11, του Μαρκ. 11,11 και λουκ. 1,17. οι ςυνοπτικοί ευαγγελιστές παρου-
σιάζουν τον Ιωάννη ως προφήτη και πρόδρομο του Ιησού81. Το ευαγγέλιο καλεί ως 
Ηλία τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ως Αντίχριστο τον Ηρώδη Αντίπα. 

ςτις διδαχές, ο Αντίχριστος είναι μεταφορικώς οι Τούρκοι και Ηλίας είναι ο 
ίδιος ο Άγιος Κοσμάς82: «διά ημάς τους χριστιανούς έχει να στείλη ο Θεός τον 
προφήτην Ηλίαν δια να παραγγείλη και να διδάξη, όσοι έχουν άγιον Βάπτισμα, 
την βούλαν του Ιησού χριστού, να φυλάγωνται να μην πιστεύουν εκείνον τον 
πλάνον Αντίχριστον και εκείνα οπού τάξη είναι όλα ψεύτικα δια να τους γελάση, 
να τους βουλώση. Και καλύτερα να τυραννισθούν και να θανατωθούν παρά να 
τον πιστεύουν και βουλωθούν. Αυτά και άλλα έχει να διδάξη ο προφήτης Ηλίας»83. 
ο Πατροκοσμάς θεωρεί τα λόγια του, ως λόγους του προφήτη Ηλία λέγοντας: «ο 
προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός τόσες χιλιάδες χρόνια και ηξεύρει ο Θεός πού τον 
έχει φυλαγμένον έως την σήμερον. Ανίσως και θέλετε να μάθετε που ευρίσκεται, 
εδώ κοντά σας και αυτός τα λόγια που σας λέγω εκείνου είναι»84. ςτην πραγματι-
κότητα ο Πατροκοσμάς ταυτίζεται με τους λόγους των προφητών της Π.δ. αλλά 
και με εκείνους του Ιερού Ευαγγελίου. ο ίδιος λέγει: «διαβάζοντας το άγιον και 
ιερόν ευαγγέλιον ηύρηκα μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα 
μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, ευφροσύνη, ζωή αιώνιος»85. 
Με τον τρόπο αυτό, ο Άγιος φαίνεται να μην επιδιώκει να ακριβολογεί στις διδα-
χές του όπως ενδεχομένως, θα έκανε ένας θεολόγος αλλά χρησιμοποιεί δικά λόγια 
του που όμως παραμένουν στην ουσία του βιβλικού μηνύματος86. 

77. Ματθ. 17,12.
78. Βλ. περισσότερα, Α. Παλάντζα, Μωϋσής- ηλίας, στις περί Μεταμορφώσεως διηγήσεις των 

Συνοπτικών και στο Αποκ. 11,4 κ.εξ. Αθήνα 2007.
79. Μενούνος, Διδαχές, σ. 221.
80. Μενούνος, Διδαχές, σ. 221.
81. Παλάντζα, «Εσχατολογικός προφήτης», σ. 305.
82. Κ. Κώνστας, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Εν Αθήναις 19903, σ. 105-106.
83. Μενούνος, Διδαχές, σ.86-87.
84. Μενούνος, Διδαχές, σ. 239.
85. Μενούνος, Διδαχές, σ.117.
86. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 452.
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vi. Αντίχριστος

Η βιβλική διδασκαλία για την δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και για το τέλος του 
κόσμου, μαζί με τα σημεία που προαναγγέλλουν το τέλος απαντά συχνά στις δι-
δαχές του Πατροκοσμά87. γίνεται λόγος για τον Αντίχριστο, ο οποίος θα ονομάσει 
τον εαυτό του «υιόν Θεού» και θα γίνει βασιλιάς, για να κυβερνήσει ολόκληρο τον 
κόσμο88. ο Πατροκοσμάς επισημαίνει ότι «ο Αντίχριστος θα κάνει και διάφορα 
θαύματα («κατά φαντασίαν»), με σκοπό να παραπλανήσει τους ανθρώπους να τον 
πιστέψουν, να κάνουν αμαρτίες και να κολάζονται και τελικά να τους έχει συντρό-
φους του στην κόλαση»89. Όσοι από αυτούς πιστέψουν, θα τους σφραγίσει στο 
μέτωπο. Ιδιαιτέρως, θα τον πιστέψουν οι Εβραίοι. γι’ αυτό, ο Άγιος Κοσμάς κατα-
λήγει στο συμπέρασμα ότι οι χριστιανοί είναι «καλύτερα να τυραννιστούν και να 
θανατωθούν παρά να τον πιστεύουν και να βουλωθούν», δηλαδή να σφραγιστούν 
στο μέτωπο90. Πρόκειται για γνωστή πρακτική του Αγίου να ερμηνεύει την ιστορία 
με γνώμονα τη σωτηριολογική και εσχατολογική της προοπτική91.

ςε ορισμένα σημεία της διδασκαλίας του, η σωτηρία στο μέλλον δεν φαίνεται 
να ταυτίζεται με τα Έσχατα και την δευτέρα Παρουσία ή τουλάχιστον να παρέχε-
ται η δυνατότητα μιας διττής ερμηνείας. ο Πατροκοσμάς δεν προφητεύει κάτι νέο 
για την δευτέρα Παρουσία, αλλά ουσιαστικά τονίζει τη βιβλική διδασκαλία για 
τη συντέλεια του κόσμου και προετοιμάζει τους πιστούς για την τελική κρίση92. 
Μάλιστα, συνδυάζει το «ποθούμενον» για την ελευθερία του γένους με τον πόθο 
της λυτρώσεως των ψυχών93 και προφητεύει την απελευθέρωση με μια θεόπεμπτη 
ουράνια σωτηρία94: «Μην απελπισθήτε, αδελφοί μου, η Θεία Πρόνοια θέλει πέμψει 
μίαν ημέραν την ουράνιον σωτηρίαν ίνα φαιδρύνῃ τας καρδίας ημών προς απαλ-
λαγήν εκ της ελεεινής καταστάσεως εν τῃ οποίᾳ ευρισκόμεθα»95.

ο Αντίχριστος θα κάνει θαύματα και θα πιστέψουν στο πρόσωπό του πολλοί, 
μεταξύ αυτών όλοι οι Εβραίοι96. ςτη συνέχεια θα έλθει ο προφήτης Ηλίας, για να 
διδάξει τους χριστιανούς, γεγονός που θα προκαλέσει την οργή του Αντιχρίστου. 

87. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 453.
88. Μαρτζέλος, «Θεολογία», σ. 402.
89. Τσίγκος, «Η δογματική διδασκαλία», σ. 716.
90. Μαρτζέλος, «Θεολογία», σ. 402. 
91. γ. Μαρτζέλος, Ορθόδοξο Δόγμα και Θεολογικός προβληματισμός, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 192.
92. Στ. Σάκκος, «Ο βιβλικός χαρακτήρας των προφητειών του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», 

Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου, εις μνήμην των Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986)», Θεσ-
σαλονίκη 1988, σ 413-424, 422.

93. ςάκκος, «ο βιβλικός χαρακτήρας», σ. 423.
94. Μενούνος, Διδαχές, σ. 220.
95. Μενούνος, Διδαχές, σ. 220.
96. Μενούνος, Διδαχές, σ. 86.



Η ΠΕρΙ ΕςχΑΤων δΙδΑςΚΑλΙΑ Τού ΑγΙού ΚοςΜΑ Τού ΑΙΤωλού 299

ο τελευταίος θα προκαλέσει πολλά δεινά στους χριστιανούς αλλά τότε θα έλθει ο 
Κύριος με τους αγγέλους του και θα κρίνει τον κόσμο, διαχωρίζοντας τους καλούς 
και δίκαιους από τους κακούς. Τους μεν πρώτους ο Κύριος θα εγκαταστήσει στον 
παράδεισο, ενώ τους δεύτερους στην κόλαση97. Η σειρά με την οποία θα εμφα-
νιστούν ο Ηλίας και ο Αντίχριστος δεν είναι πάντα η ίδια καθώς σε άλλο χωρίο 
προηγείται ο Αντίχριστος του Ηλία98. 

Η Εκκλησία αντιμάχεται διαρκώς την πλάνη των διαφόρων «αντιχρίστων», 
προδρόμων του τελικού Αντιχρίστου και προβάλλει συνεχώς, ως επείγον αίτημα 
την εγρήγορση των πιστών για να διακρίνουν τα σημεία που προαναγγέλλουν το 
τέλος που πλησιάζει99. Άλλωστε, όπου κυριαρχεί η αγάπη του Θεού και η αγάπη 
των ανθρώπων ως ανταπόκριση στη Θεία αγάπη δεν υπάρχει χώρος δράσης για 
τον Αντίχριστο100. ο τελευταίος κυριαρχεί και εξουσιάζει μόνο τους οπαδούς του 
και όχι αυτούς που ξεκάθαρα έχουν «την βούλαν του Ιησού χριστού»101.

vii. Διάβολος

ο Άγιος Κοσμάς αναφέρεται στον διάβολο, τον πολέμιο των ανθρώπων με ρη-
τορική ερώτηση: «να αγαπούμε τον διάβολον, οπού μας έβγαλεν από τον Παρά-
δεισον και μας ήφερε εις τούτον τον κατηραμένον κόσμον και παθαίνομεν τόσα 
κακά;»102. Και συνεχίζει στην ίδια συνάφεια «έχει προαίρεσιν ο διάβολος, ανίσως 
και ημπορούσε αυτήν την ώραν να μας θανατώση όλους, να μας βάλη εις την Κό-
λασιν, το έκανε»103. Πράγματι ο διάβολος μπαίνει μέσα στο ζωντανό άνθρωπο και 
αυτός δαιμονίζεται. Όμως ο παντοδύναμος Θεός δεν του επιτρέπει να κάμει εκεί-
νο που θέλει. Όλες οι δαιμονικές επιθέσεις και επιδράσεις αποβαίνουν παντελώς 
ανίσχυρες με τα «τρία δυνατά άρματα», τα οποία έχουν χαρισθεί στον άνθρωπο 
για να πολεμά και να νικά τον διάβολο. Πρόκειται για τα «ιατρικά» που διαθέτει 

97. Μενούνος, Διδαχές, σ. 87: «Και ύστερα εκείνος ο πλάνος ακούγοντας το κήρυγμα του 
προφήτου Ηλία έχει να λυσσάξη από τον θυμόν του και να / τυραννή και να παιδεύη όσους δεν 
τον πιστεύουν με τα πλέον χειρότερα βασανιστήρια και καλότυχος και τρισμακάριος όποιος 
υπομείνη και δεν βουλωθή, εκείνος βέβαια θέλει στεφανωθή και θέλει σταθή εις τον χορόν των 
μαρτύρων. Και πάλιν άθλιος και ταλαίπωρος όποιος πλανεθή και τον πιστεύση και βουλωθή, 
εκείνος έχει να καίεται πάντοτε εις την αιώνιον Κόλασιν μαζί με τον πλάνον Αντίχριστον». 

98. Α. Μαράς, «ο Παράδεισος, η κόλαση και τα έσχατα κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό 
(1714-1779)», Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ςπουδές στην 
ορθόδοξη Θεολογία». τ. Ε΄, Πάτρα 2004, σ. 124-146, 132.

99. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 454.
100. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 456.
101. Μενούνος, Διδαχές, σ. 87.
102. Μενούνος, Διδαχές, σ. 29.
103. Μενούνος, Διδαχές, σ. 29.
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η Εκκλησία και είναι η εξομολόγηση, η νηστεία και η προσευχή. ο Πατροκοσμάς 
λέγει: «όσον εξομολογάται ο άνθρωπος, νηστεύει και προσευχάται συχνάκις, τό-
σον κατακαίεται και φεύγει ο διάβολος»104. Άλλωστε, «η ήττα του σατανά και 
η εγκαθίδρυση της ειρήνης επιτελείται με τη συμμετοχή των πιστών στην Θεία 
λατρεία»105. 

ςε κάθε κακό που διαπράττουν οι άνθρωποι βρίσκεται ο διάβολος, ο οποίος 
τους παρακινεί να «σκοτώνουν, να κλέπτουν, να πορνεύουν, να κάνουν όλα τα 
κακά και όλες τις αμαρτίες» με τέτοιο τρόπο, ώστε «να τους έχει συντρόφους του 
στην Κόλαση»106. για παράδειγμα η διαστροφή της ορθής πίστης, όπως π.χ. η πο-
λυθεΐα, αποτελεί τέχνασμα του διαβόλου. Όποιος διδάσκει ότι υπάρχουν πολ-
λοί θεοί και όχι ο ένας και μοναδικός, τότε αυτός ταυτίζεται με τους δαίμονες107. 
Αλλά και η αδιαφορία για τον εκκλησιασμό108, την πνευματική προπαρασκευή 
και την τήρηση της νηστείας («να μην τρώγωμεν οψάρια τες Τετράδες και τες 
Παρασκευές»), καθώς και οι εμπορικές πράξεις τις Κυριακές οδηγούν τον άνθρω-
πο στην Κόλαση, «και καιόμασθε και ψυχικά και σωματικά»109. ο Πατροκοσμάς 
επισημαίνει επίσης, ότι δεν θα σωθεί όποιος ασχολείται με τη μαγεία, «μαγικά 
βότανα» και άλλα «τεχνάσματα σατανικά». ομοίως, ο ανεξομολόγητος και ο αβά-
πτιστος άνθρωπος είναι αδύνατον να σωθεί110. Επομένως, και οι ιερείς θα δώσουν 
απολογία «εν ημέρᾳ κρίσεως» για τις ψυχές των παιδιών που πέθαναν αβάπτιστα. 
οι ιερείς θα τιμωρηθούν για την παράλειψή τους να βαπτιστούν τα παιδιά έγκαι-
ρα, καθώς «είναι χειρότερη αμαρτία από εκατόν φονικά»111. 

viii. Δευτέρα Παρουσία

ςυνήθης υπήρξε η πρακτική του Πατροκοσμά να καλύπτει θεματικά το ζήτημα 
της δευτέρας Παρουσίας, το δεύτερο βράδυ της παραμονής του σε κάθε τόπο που 
μετέβαινε, δηλαδή την τρίτη κατά σειρά ομιλία του112. Μετά την ανάπτυξη της 
εσχατολογικής διδασκαλίας του προτρέπει τους ακροατές του να μετανοήσουν 

104. Προτρέπει τους χριστιανούς να λένε την νοερά προσευχή: «Κύριε Ιησού χριστέ ελέησον 
με» ως την πλέον αποτελεσματική και με βαθύτατο θεολογικό περιεχόμενο. 

105. δεσπότης, η Επουράνιος Λατρεία, σ. 229.
106. Μενούνος, Διδαχές, σ. 66.
107. Μενούνος, Διδαχές, σ. 58.
108. Μενούνος, Διδαχές, σ. 89: «να πηγαίνετε εις την εκκλησίαν τες εορτές όλες, ξεχωριστά 

τες αγίες Κυριακές και να μη δουλεύετε. Ακόμη να νηστεύετε το κατά δύναμιν τες διωρισμένες 
νηστείες και τες σαρακοστές, να κάνετε και ελεημοσύνην όσο σας δίνει χέρι».

109. Μενούνος, Διδαχές, σ. 69-70.
110. Μενούνος, Διδαχές, σ. 77.
111. Μενούνος, Διδαχές, σ. 72.
112. Μεταλληνός, «Κοσμάς», σ. 37.
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και να πράττουν έργα αγαθά, για να είναι έτοιμοι την ημέρα της Κρίσεως113, εστιά-
ζοντας στα εξής: «να στοχάζεσθε και την δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου μας, 
καθώς γράφουν τα βιβλία της Εκκλησίας μας και λέγουν εις τον όγδοο αιώνα έχει 
να γένη το τέλος του κόσμου»114. ο Άγιος Κοσμάς κηρύττει ότι το τέλος του κό-
σμου θα συντελεσθεί κατά τον όγδοον αιώνα, στον οποίο ζει και ο ίδιος115. λέγει 
χαρακτηριστικά: «Είμεσθεν μέσα εις τον όγδοον αιώνα και απέρασαν και διακόσια 
ογδοήκοντα χρόνοι»116.

Κατά την δευτέρα Παρουσία, ο κόσμος θα σκοτεινιάσει, θα υπάρχει θλίψη και 
θρήνος, τα αστέρια θα πέσουν και θα σειστούν όλες οι δυνάμεις του ουρανού. Θα 
έλθει ο Κύριος με τους αγγέλους Του και θα κρίνει τους ανθρώπους, διαχωρίζο-
ντας τους καλούς και τους δικαίους από τους κακούς. Τους μεν πρώτους θα τους 
εγκαταστήσει στον παράδεισο, ενώ τους δεύτερους στην κόλαση117. Η πίστη και 
η μετάνοια ήταν το συμπέρασμα κάθε κηρύγματός του. Ακόμη κάθε προφητεία 
του κατέληγε στην ημέρα της Κρίσεως118. Η μετάνοια, η εμπιστοσύνη στον Θεό 
της αγάπης, η δύναμη της θείας σφραγίδας αποτελούν το μήνυμα της Εκκλησίας 
από την αρχή μέχρι το τέλος του σύμπαντος κόσμου119, καθώς «μείζων εστί ο εν 
υμίν, ή ο εν τω κόσμῳ»120. Η δευτέρα Παρουσία θεωρείται ως αποκορύφωμα της 
αγάπης του Θεού121. ο πιστός περιμένει με χαρά και ελπίδα να μετάσχει στη δόξα 
του Θεού και προσεύχεται με τους λόγους: «ελθέτω η Βασιλεία σου» (Κυριακή 
προσευχή), «προσδοκώ… ζωήν του μέλλοντος αιώνος (ςύμβολο της πίστεως) 
και «έρχου, Κύριε Ιησού»122. Εκείνο το οποίο πρέπει οι άνθρωποι να αναμένουν 
σύμφωνα με τον Πατροκοσμά είναι να λάμψει ο πανάγιος ςταυρός και ο χριστός 
με δόξα θεϊκή στον ουρανό, να αναστηθούν οι νεκροί και να γίνει το ξεκαθάρισμα 
των δικαίων από τους αμαρτωλούς και η ανταπόδοση των πράξεων τους123.

ο Άγιος Κοσμάς δεν προφητεύει κάτι νέο για την δευτέρα Παρουσία αλλά 

113. Μαρτζέλος, «Θεολογία», σ. 403.
114. Μενούνος, Διδαχές, σ. 86.
115. Μενούνος, Διδαχές, σ. 221.
116. Μενούνος, διδαχές, σ. 349. ςύμφωνα με το Κ. Μπελέζος, «ο ‘’όγδοος αιών’’, κατά τον 

Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό» (δημοσιεύεται στον τόμο: 1821-Επανάσταση και Ανάσταση του Γένους. 
Πρακτικά Επιστημονικών Επετειακών ημερίδων, Αθήνα 2021), ο Πατροκοσμάς ακολουθεί ένα 
δικό του τύπο αποκαλυπτικής χρονολόγησης, βάσει του οποίου η Ενανθρώπηση πραγματοποιή-
θηκε 5500 χρόνια από κτίσεως κόσμου (5508 π.χ.)· πρβλ. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 455.

117. Ματθ. 24, 29-31, 36-44.
118. ςάκκος, «ο βιβλικός», σ. 422.
119. Καραβιδόπουλος, «Το βιβλικό», σ. 457.
120. Α΄ Ιωάν. 4,4.
121. Τσίγκος, Άνθρωπος, σ. 258.
122. Αποκ. 22, 20.
123. Μαρτζέλος, «Θεολογία», σ. 403.
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ουσιαστικά επισημαίνει τη μεγάλη προφητεία της Καινής διαθήκης για τη συ-
ντέλεια του κόσμου και προετοιμάζει τους πιστούς για την Τελική Κρίση124. Θα 
έλθει ο Κύριος με τους αγγέλους Του και θα κρίνει τον κόσμο, διαχωρίζοντας τους 
καλούς και τους δικαίους από τους κακούς και τους ασεβείς. Τους μεν πρώτους 
θα τους εγκαταστήσει στον Παράδεισο, ενώ τους δεύτερους στην Κόλαση. ο Πα-
τροκοσμάς με το προφητικό του χάρισμα υπηρέτησε το σχέδιο του Θεού και στή-
ριξε το λαό του σε χρόνους δύσκολους. δεν έσωσε απλά το γένος από τον εθνι-
κό αφανισμό, αλλά διέσωσε την ορθοδοξία μέσα στις καρδιές των Ελλήνων. οι 
προφητείες του δεν παύουν να ισχύουν και σήμερα και να μας υπενθυμίζουν την 
έσχατη προφητεία της δευτέρας Παρουσίας του Ιησού χριστού125, με την έννοια 
της «παλιγγενεσίας», της πλήρους ανακαίνισης δηλαδή του ανθρώπου και της 
υπόλοιπης δημιουργίας126.

ix. Παράδεισος

Η ορθόδοξη θεολογία όταν κάνει λόγο για τον παράδεισο αναφέρεται σε δύο κα-
ταστάσεις: α. «την τελειωτική πορεία που κάνει η λογική κτίση για να ξεπεράσει 
το μηδενισμό και να φθάσει στην ολοκλήρωση της ανάπτυξής της» και β. « την 
τελική είσοδο στη δόξα της βασιλείας, όπου υπό τον συνεχή φωτισμό θα υπάρχει η 
αγαπητική κοινωνία διαμέσου της θέας του Θεού»127. ο Πατροκοσμάς αναφέρεται 
στον προπτωτικό παράδεισο, ο οποίος ευρίσκεται «κατά το μέρος της ανατολής» 
και τον περιγράφει γλαφυρά ως «όλο χαρά και ευφροσύνη, μήτε πείνα, μήτε δί-
ψα, μήτε κρύο, μήτε καύσις, μήτε αρρώστια, μήτε κανένα λυπηρόν»128. για τους 
πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύα λέγει ότι «τους εστόλισε με τα επτά χαρίσματα 
του παναγίου Πνεύματος, τους έβαλε μέσα εις τον Παράδεισο να χαίρωνται ωσάν 
αγγέλοι»129. ςε επίγειο παράδεισο και κατοικία αγγέλων κατά τον Πατροκοσμά 
μεταβλήθηκε κάθε τόπος που δέχθηκε τους Αποστόλους και το κήρυγμά τους130. 
O Πατροκοσμάς παρουσιάζει τον παράδεισο ως ένα τόπο στον οποίο οι άνθρωποι 
βρίσκονται από κοινού με τους αγγέλους και βιώνουν αιώνια και διαρκή χαρά131, η 

124. ςάκκος, «ο βιβλικός», σ. 422.
125. ςάκκος, «ο βιβλικός», σ. 423.
126. Φίλιας, η έννοια, σ. 253.
127. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 540.
128. Μενούνος, Διδαχές, σ. 42.
129. Μενούνος, Διδαχές, σ. 42.
130. Μενούνος, Διδαχές, σ. 20, 55: «οι άγιοι Απόστολοι, ως φρόνιμοι δούλοι και πιστοί 

του χριστού μας.. εις όποιαν χώραν επήγαιναν και τους εδέχονταν, έκαναν τους ανθρώπους 
χριστιανούς, εχειροτονούσαν ιερείς, έκτιζαν εκκλησίας και ευλογούσαν την χώραν εκείνην και 
εγίνονταν επίγειος Παράδεισος».

131. Μενούνος, Διδαχές, σ. 19-20, 25, 27, 28, 29, 46, 54, 60, 68, 74,82,83,90.
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οποία προέρχεται από τη χαρά της θέασης της δόξας του Θεού132. ςτη διδασκαλία 
του Πατροκοσμά κατανοείται πλήρως «η ανεστιότητα της χριστιανικής του συ-
νείδησης, αλλά και η έντονη αναμονή της βασιλείας του Θεού»133, ως ελπίδας της 
«τελικής νίκης» των δικαίων, οι οποίοι θα εισέλθουν στην ατελεύτητη ευτυχία του 
μέλλοντος αιώνος134. Η βίωση της παραδείσιας κατάστασης εμφανίζεται για τον 
Πατροκοσμά να εκκινεί από αυτόν τον κόσμο ως ένα είδος πρόγευσης αυτής135, 
αλλά συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μετά θάνατον136, καθώς αναφέρει: «.. και με-
τά ταύτα να πηγαίνετε και εις τον Παράδεισον, εις την πατρίδα μας την αληθινήν, 
να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε»137.

Η σπουδαιότητα της ως άνω κατάστασης έγκειται στο γεγονός «ότι η παραδεί-
σια ζωή ξεκινάει από τα επίγεια δεδομένα σε μια πορεία που θα σήμαινε την ανά-
δειξη και την τελείωση όλης της κτίσης, αισθητής και νοητής»138. ςτην περίπτωση 
αυτή η γη δεν αποτελεί πατρίδα των χριστιανών, «καθώς η πραγματική πατρίδα 
τους είναι η ουράνιος βασιλεία»139. ο Πατροκοσμάς επαναλαμβάνει τη διδασκαλία 
περί παροικίας των χριστιανών στον παρόντα κόσμο, όταν αναφέρεται στον τόπο 
καταγωγής του, την ψεύτικη γήινη και μάταιη πατρίδα του140 σε αντιστοιχία με το 
βιβλικό χωρίο «ως παροίκους και παρεπιδήμους.. δοξάσωσι τον Θεόν εν ημέρᾳ 
επισκοπής»141. Όμως δεν θα μπορούσε να νοηθεί «καμία έξοδος ενός μόνου στοι-
χείου του νοητού δηλαδή, ώστε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να ταυτιστεί με 
την υπερκόσμια πραγματικότητα»142. ο Άγιος Κοσμάς, έχοντας ως βάση τον παρα-
βολικό λόγο του χριστού, χρησιμοποιεί την ιστορική, κοινωνική και ανθρωπολο-
γική εμπειρία για να ανυψώσει τον άνθρωπο στα ιδεώδη της χριστιανικής ηθικής 
και να «κερδίσει» έτσι τον παράδεισο143. Με τον τρόπο αυτό ο Άγιος διδάσκει ότι 
οι πιστοί περνούν και στη επίγεια ζωή καλά και πηγαίνουν στον παράδεισο όπου 
θα χαίρονται και θα ευφραίνονται πάντοτε μαζί με τους αγγέλους, τους προφήτες, 

132. Μενούνος, Διδαχές, σ. 68: «να σε βάλη εις τον Παράδεισον με τους άλλους αγγέλους 
να χαίρεσαι την δόξαν του».

133. Καλλιακμάνης, Θεολογικά ρεύματα, σ. 443.
134. Φίλιας, η έννοια, σ. 253-254.
135. Μενούνος, Διδαχές, σ. 21: «να σας αξιώνει να περάσετε και εδώ καλά, ειρηνικά και 

αγαπημένα και εις αυτήν την μάταιαν ζωή»
136. Μαράς, «ο Παράδεισος», σ. 133.
137. Μενούνος, Διδαχές, σ. 21, 52-53, 57, 83,90.
138. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 540.
139. Μαράς, «ο Παράδεισος», σ. 133.
140. Μενούνος, Διδαχές, σ. 22: «Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήινος και ματαία, είναι από του 

Αγίου Άρτης την επαρχίαν, από το Απόκουρο».
141. Α΄ Πετρ. 2,11.
142. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 540.
143. γλάρος, Αναζητήσας, σ. 231.
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τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, τους Ιεράρχες, τους οσίους, τους δικαίους και 
με όλους τους Αγίους, οι οποίοι ότι κατόρθωσαν το έκαναν εξαιτίας της πολλής 
αγάπης τους στην Αγία Τριάδα144. δεν αρκεί η καλή ακρόαση του Ευαγγελίου, αλ-
λά η καρποφορία της καλής γης επιτυγχάνεται από όσους «ακούσαντες τον λόγον 
κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή»145, δηλαδή κρατούν μέσα τους το Θείο 
λόγο και υπομένουν τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Όσο πιο μεγάλες οι θλίψεις 
που ο άνθρωπος υπομένει τόσο μικραίνει το χρέος του έναντι του παραδείσου146. 

ο παράδεισος ανακτάται στην εσχατολογική προοπτική της Βασιλείας του 
Θεού. Αντίθετα με «την παρά χάριν φθορά της ανθρώπινης φύσης, η κατά χάριν 
αφθαρσία της συνιστά τελικά την προσωπική εσχατολογία του ανθρώπου»147. για 
το λόγο αυτό οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να λησμονούν ότι ο Θεός τους δημιούρ-
γησε για τον παράδεισο και όχι για την κόλαση και το διάβολο. Επομένως, στον 
παράδεισο θα μεταβεί όποιος τηρεί τις εντολές του Θεού148. Άλλωστε, «ο δυναμι-
κός και εξελικτικός, εσχατολογικός και μελλοντικός χαρακτήρας της παραδείσιας 
ζωής δεν αλλοιώνεται όμως, ούτε και στον τερματισμό της πορείας και στην κα-
τάληξή τους στους κόλπους της δόξας του Θεού. Η θέα του Θεού είναι ακόρεστη 
και η προκοπή συνεχής»149.

ςε ολόκληρη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας τα δεινά του γένους συνδέονταν 
με την αντίληψη της Θείας τιμωρίας παιδαγωγικού τύπου, κάτι που είχε ως αποτέ-
λεσμα τα θεολογικά κείμενα της περιόδου να έχουν ως κεντρικό πυρήνα τη μετά-
νοια, την επιστροφή στο Θεό, την εγκαρτέρηση και την προσήλωση στη δογματι-
κή διδασκαλία της ορθοδόξου Εκκλησίας150. Η μετάνοια αποτελεί αναπόδραστη 
ανάγκη για τον άνθρωπο καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε θα πεθάνει. 
ο Θεός αναμένει από τον άνθρωπο την μετάνοια του προκειμένου να τον δεχθεί 
στον παράδεισο151. 

144. Μενούνος, Διδαχές, σ. 180. 
145. Λουκ. 8, 15.
146. Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις την Α΄ Κορινθίους, PG 124, 708.
147. Κ. Αγόρας, «Περί κόσμου, ανθρώπου και ιστορίας», στον τόμο: Πίστη και Βίωμα της 

Ορθοδοξίας, τ. Α΄:δόγμα, Πνευματικότητα και Ήθος της ορθοδοξίας, Πάτρα 2002, σ. 135-138.
148. Μενούνος, Διδαχές, σ. 47: «Ας φυλάγωμεν εμείς τα προστάγματα του Θεού μας δια να 

πηγαίνωμεν εις τον Παράδεισον».
149. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 543.
150. Αργυρίου, «οι Ελληνικές ερμηνείες», σ. 360-361.
151. Μενούνος, Διδαχές, σ. 28: «ακαρτερεί την μετάνοιάν μας με τας αγκάλας του ανοικτάς, 

πότε να μετανοήσωμεν, να παύσωμεν από τα κακά και να κάμωμεν τα καλά, να εξομολογηθού-
μεν, να διορθωθούμεν, να μας αγκαλιάση, να μας φιλήση, να μας βάλη εις τον Παράδεισον να 
χαιρώμαστε πάντοτε» και σ. 61: «ακαρτερεί την μετάνοιάν μας δια να παύσωμεν από τα κακά και 
να κάμωμεν τα καλά και τότε να μας πάρη και να μας βάλη εις τον Παράδεισον».
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x. Κόλαση
 

ςε αντίθεση με τις πολλές αναφορές που διατυπώνει ο Πατροκοσμάς για τον πα-
ράδεισο, έχει πολύ λιγότερες για την κόλαση. Μάλιστα πολλές από αυτές γίνονται 
σε συνδυασμό με τον παράδεισο152. Πρώτοι βρέθηκαν στην κόλαση οι πρωτόπλα-
στοι Αδάμ και Εύα και τους ακολούθησαν όλοι όσοι έζησαν τα επόμενα 5.500 
έτη ως την Ανάσταση του χριστού153. Αιώνια κόλαση ή αιώνιος θάνατος είναι η 
ατελεύτητη μέσα σε οδύνες κατάσταση στην οποία θα βρεθούν αποκομμένοι ορι-
στικά από τον Θεό μετά την δευτέρα Παρουσία, όσοι κατά τον Άγιο: «όταν έπρεπε 
να αφήσουν τα κακά τους και να μετανοήσουν, δεν ήθελαν, δια τούτο επνίγηκαν 
από τον κατακλυσμόν και έλαβαν κακόν θάνατον και επήγαν και εις την αιώνιον 
Κόλασιν»154. ςτην περίπτωση αυτή καθίσταται σαφές ότι η εμμονή του ανθρώπου 
στην αμετανοησία, τη βλασφημία και στην άρνηση δοξολογίας του Θεού οδηγεί 
στην αρνητική και καταστροφική βίωση των εσχάτων155.

Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά είναι τα όσα λέγει για τους ασεβείς, απίστους και 
αιρετικούς «όπου περπατούν εις το σκότος, εις τας χείρας του διαβόλου», και προ-
τρέπει γι’ αυτούς «να κλαίετε και να θρηνήτε»156. Επισημαίνει μάλιστα ότι «δια 
αυτούς έγινεν η Κόλασις, αυτή είναι η καθολική πατρίδα τους. χιλιάδες καλά να 
κάμουν, χωρίς το άγιον Βάπτισμα τίποτες δεν ωφελούνται»157. Και καταλήγει για 
τους αιρετικούς ότι αυτοί «απέθαναν αμετανόητοι, θέλει τους πέμψει εις τα κα-
τώτατα του Άδου, εις το πυρ το αιώνιον, να καίωνται και να φλογίζονται πάντοτε 
με τον πατέρα τους τον διάβολον»158. ο Πατροκοσμάς θεωρούσε ακόμη, ως κό-
λαση και ως επίγεια κατοικία του διαβόλου κάθε πόλη η οποίαδεν δέχθηκε τους 
Αποστόλους και το κήρυγμά τους, «καθώς επαρήγγειλεν ο Κύριος ετίναζαν και 
τα τσαρούχια τους και έφευγαν και έμενε εις εκείνην την χώραν κατάρα και όχι 
ευλογία, κατοικία του διαβόλου και όχι του χριστού μας»159.

Η υπερηφάνεια οδήγησε τον διάβολο στην κόλαση και επομένως μπορεί να 
οδηγήσει και τον άνθρωπο στην ίδια κατάσταση160. ο εγωισμός και η υπερηφάνεια 
διαστρέφουν την προσωπικότητα, οδηγούν στην κυριαρχία του ατομικισμού και 
όπως ο διάβολος επειδή αποβλήθηκε, έτσι και ο άνθρωπος προσπαθεί να απο-
κτήσει νόημα από την προδοσία, την απάτη, τα ψέματα, την υποκρισία, τις τι-

152. Μαράς, «ο Παράδεισος», σ. 139.
153. Μενούνος, Διδαχές, σ. 80, 83-84, 86.
154. Μενούνος, Διδαχές, σ. 86.
155. δεσπότης, η Επουράνιος Λατρεία, σ. 225.
156. Μενούνος, Διδαχές, σ. 51. 
157. Μενούνος, Διδαχές, σ. 85.
158. Μενούνος, Διδαχές, σ. 88.
159. Μενούνος, Διδαχές, σ. 20.
160. Μενούνος, Διδαχές, σ. 33-34.
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μητικές διακρίσεις των οποίων δεν είναι άξιοι. O Πατροκοσμάς δεν εξαιρεί τον 
εαυτό του από την προσπάθεια να υπερνικήσει την υπερηφάνεια, όπως οι υπό-
λοιποι άνθρωποι. δεν θεωρεί ότι είναι ανώτερος των υπολοίπων και ανακαλύπτει 
τα δικά του ψεγάδια. Θεωρεί ότι ακόμη και η γενειάδα του υποθάλπει ίχνη της 
υπερηφάνειας161. ςυστήνει ο Πατροκοσμάς, ακόμη και για τους άνδρες: «καθώς 
είναι άπρεπο μια γυναίκα γερόντισσα να στολίζεται, να βάνη φτιασίδια, ομοίως και 
ένας άνδρας, όταν γεράση, άπρεπον είναι να ξουρίζεται»162. Και αυτό γιατί η επιτη-
δευμένη εξωτερική εμφάνιση είναι ένδειξη υπερηφάνειας. ο άνθρωπος πρέπει να 
ενδιαφέρεται για την γνώμη του Θεού και όχι των ανθρώπων, για το πνεύμα και 
όχι για την ύλη. Αντί του στολισμού και της περιποίησης της εξωτερικής εμφά-
νισης είναι προτιμότερο να δίνει έμφαση στην σωφροσύνη, την σεμνότητα, την 
φιλανθρωπία. Ποτέ όμως δεν πρέπει ο πιστός να ξεχνά την πράξη απέχθεια του 
Θεού για την υπερηφάνεια»163.

ο άνθρωπος πριν από την ενσάρκωση του λόγου του Θεού, ήταν αιχμάλω-
τος του διαβόλου. ςε αυτή τη κατάσταση, η οποία θα οδηγούσε στην κόλαση θα 
βρισκόταν σήμερα ο άνθρωπος και θα εκαίετο με «τους ασεβείς και τους διαβό-
λους»164 αν δεν μεσολαβούσε το σωτηριώδες έργο165 του χριστού, ο οποίος «επή-
γεν εις την Κόλασιν, έκβαλε τον Αδάμ και την Εύαν και το γένος του, έγινε χαρά 
εις τον ουρανόν, χαρά εις τον Άδην, χαρά εις όλον τον κόσμον..»166. Η κάθοδος του 
χριστού στον Άδη «είναι η ζωοποίηση των νεκρών με την ανάστασή του»167. Η 
ζωοποίηση αυτή «είναι η δυνατότητα διαμέσου της μέθεξης του Θεού να νικήσουν 
και οι νεκροί το θάνατο και μαζί με αυτούς και όλη η ανθρωπότητα, οπότε κορυ-
φώνεται η τελείωση διαμέσου της τελικής πορείας προς τα Έσχατα»168.

ο Πατροκοσμάς με μια δόση ρητορικής υπερβολής και σκοπό να προκαλέσει 
την μετάνοια των ακροατών παρουσιάζει την κόλαση ως υπαρκτή για τους εν 
ζωή αμαρτωλούς, ενώ διδάσκει την προέκτασή της από τον παρόντα κόσμο ως τα 
Έσχατα. «ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειες περιβάλλει τα πάντα. οι κολασμένοι 
νιώθουν οδύνη, ως τυφλοί, που δεν έχουν τη θέα του Θεού. Η επίδραση προέρχε-
ται από την άκτιστη φωτιστική ενέργεια που για τους τυφλούς κολασμένους είναι 
οδυνηρή»169.

161. Μενούνος, Διδαχές, σ. 311-312
162. Μενούνος, Διδαχές, σ. 39.
163. Πάσχος, Κοσμάς, σ. 83.
164. Μενούνος, Διδαχές, σ. 19.
165. Μενούνος, Διδαχές, σ. 36: «έχυσεν ο χριστός μας το αίμα του και μας εξαγόρασεν από 

τας χείρας του διαβόλου». 
166. Μενούνος, Διδαχές, σ. 47.
167. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 552.
168. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 553. Πρβλ. Α΄ Πέτρ. 3,18-20.
169. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 548, υπ. 204.
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ςτο πλαίσιο αυτό ο Άγιος Κοσμάς δεν αφήνει καμία πιθανότητα αμφισβήτη-
σης για την αιωνιότητα της κόλασης και των δεινών της. λέγει χαρακτηριστικά: 
«κινδυνεύετε να καταποντισθήτε εις το βάθος της αβύσσου, εξ ης από του νυν 
και έως του αιώνος ουδέποτε θα εξέλθητε»170. οι κολασμένοι «βρίσκονται στην 
αγκάλη του Θεού, όμως χάσμα μέγα εστήρικται μεταξύ του Θεού και αυτών των 
ιδίων»171, επομένως, αδυνατούν να δουν το Θεό και ως εκ τούτου στερούνται την 
«ακόρεστη θέα»172.

Ακόμη, ο Άγιος Κοσμάς αναφέρεται στις περιπτώσεις επί χρήμασι άσκησης του 
χαρίσματος της ιεροσύνης και της υπηρεσίας του λαού του Θεού δηλαδή στις σι-
μωνιακές χειροτονίες ή στη σιμωνία γενικώς, αμάρτημα το οποίο ισοδυναμεί με 
τον πνευματικό θάνατο του κληρικού και τον οδηγεί στην Κόλαση173. ο Πατροκο-
σμάς αναλύει στην πραγματικότητα την βιβλική προτροπή του χριστού174. Αιτιο-
λογεί το ευαγγελικό χωρίο ως επιλογή μεταξύ Θεού και διαβόλου: «ή τον Θεόν ή 
τον διάβολον», καθώς δεν είναι δυνατό ο άνθρωπος να υπηρετεί αμφοτέρους175.

Επιπλέον ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Άγιος στην έλλειψη της αγάπης μεταξύ των 
ανθρώπων ακόμη και στην περίπτωση που «χιλιάδες καλά και αρετές αν κάμωμεν, 
νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, καν και το αίμα μας να χύσωμεν δια την αγάπην 
του χριστού»176, το μόνο που μπορεί να φέρει είναι τη νέκρωση και τη απομάκρυν-
ση τους από την σωτηρία: «έρχεται /ο πονηρός διάβολος και μας πικραίνει και μας 
φαρμακεύει και βάνει τον θάνατο εις την ψυχήν μας και απερνούμεν και εδώ κακά 
και πηγαίνομεν εις την Κόλασιν να καιώμεσθε πάντοτε»177. Η κόλαση νοείται ως 
«αμεθεξία» της άκτιστης δόξας του Θεού. Πρόκειται για τέλεια «αφιλία» και τέλεια 
ακοινωνησία, τόσο σε σχέση με τον Θεό, όσο σε σχέση με τους άλλους»178. ο Άγιος 
Κοσμάς συμπεριλαμβάνει στην έλλειψη αγάπης και τις περιπτώσεις αδιαφορίας για 
τη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. δηλαδή, «όποιος φροντίζει μόνον δια του λόγου 
του πώς να σωθή και δεν φροντίζει και δια τους αδελφούς του τους χριστιανούς να 
σωθούν και εκείνοι, έχει βέβαια να κολασθή»179. 

Τέλος, ιδιαίτερη επισήμανση κάνει ο Πατροκοσμάς για την έχθρα και το μίσος 
που μπορεί να έχει κάποιος στην ψυχή του για τον συνάνθρωπό του. Πρόκειται για 

170. Μενούνος, Διδαχές, σ. 220.
171. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 552.
172. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 545.
173. Βλ. περισσότερα, Αθ. Κονταλή, η σιμωνιακή χειροτονία κατά τους Ιερούς Κανόνες, 

Αθήνα 2006.
174. Μτθ. 10, 8-10.
175. Μενούνος, Διδαχές, σ. 24.
176. Μενούνος, Διδαχές, σ. 62.
177. Μενούνος, Διδαχές, σ. 29.
178. Ματσούκας, Δογματική Β΄, σ. 545-546.
179. Μενούνος, Διδαχές, σ. 56.
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«φαρμάκι διαβολικό» το οποίο ενσταλάζει στην ψυχή του ανθρώπου και το κάνει 
έρμαιο του διαβόλου. Η αμαρτία αυτή δεν συγχωρείται από το Θεό, καθώς ακόμα 
και σε ελάχιστη ποσότητα όλα «τα φαρμακώνει» και ακυρώνει κάθε αρετή180 που 
ενδεχομένως, ο άνθρωπος διαθέτει. Το μίσος και η έχθρα δηλητηριάζουν τη ψυχή 
του ανθρώπου, κρατούν τον ίδιο υπόδουλο πνευματικά με συνέπεια όλες οι ενέρ-
γειες του να προσαρμόζονται στις επιταγές του διαβόλου και να τον οδηγούν «εις 
την Κόλασιν»181.

Επιλογικές διαπιστώσεις

Η διδασκαλία περί των εσχάτων πραγμάτων του Αγίου Κοσμά, έστω και με τη μορ-
φή ανεπιτήδευτης καταγραφής ή χρήσης απλοϊκών λαϊκών παραδειγμάτων αποτέ-
λεσε μια μοναδική θεολογική προσφορά προς το γένος στην ιδιαίτερα σκοτεινή από 
κάθε άποψη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η εσχατολογική διδασκαλία του Αγίου 
Κοσμά απάλυνε την συναισθηματική και ηθική κόπωση των υποδούλων και ανα-
πτέρωσε το αγωνιστικό τους φρόνημα κατά των αλλόθρησκων κατακτητών. 

Με τις αναφορές του, στο τέλος του σύμπαντος κόσμου, στη δευτέρα Παρου-
σία και γενικότερα στα Έσχατα ο Άγιος Κοσμάς δεν επιδίωκε σε καμία περίπτωση 
τον εκφοβισμό των ακροατών του, αλλ’ αντίθετα κατά κάποιο τρόπο ενίσχυε την 
προσωπική και εθνική αφύπνιση τους και έθετε τις βάσεις για μια γενικευμένη 
επαναστατική έκφραση στο μέλλον. ο ίδιος προτρέπει τους πιστούς να έχουν μνή-
μη θανάτου διατηρώντας αμείωτο τον εσχατολογικό προσανατολισμό τους και 
αναμένοντες τα Έσχατα να μην παύουν να φροντίζουν για τη σωτηρία της ψυχής 
τους όπως και για τις ψυχές όλων των χριστιανών. 

 Αναμφίβολα, ο Άγιος Κοσμάς υπήρξε πιστός και ακαταπόνητος στο ποιμαντι-
κό και βαθιά διαφωτιστικό του όραμα και για το λόγο αυτό ενίσχυσε την πίστη 
του λαού, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό προς τον άνθρωπο ως εικόνα 
χριστού και την αγάπη προς τον αδελφό υπέρ του οποίου «χριστός απέθανεν» 
(ρωμ. 14,15). Προβάλλοντας την ανάγκη για παιδεία και δικαιοσύνη, προσέδωσε 
παράλληλα με την εσχατολογική, και μια απελευθερωτική προοπτική στη θεώρη-
ση της σωτηρίας του γένους. Ένας λαός δηλαδή, που θέτει τα θεμέλια της απομά-
κρυνσης του από τα εσωτερικά δεσμά της αμαρτίας και τον διάβολο προκειμένου 
να γίνει κοινωνός της Βασιλείας του Θεού διαθέτει σε κάθε περίπτωση το σθένος 
και τις προϋποθέσεις να απελευθερωθεί και από τα εξωτερικά δεσμά του και τέλος, 
να ανακτήσει την ελευθερία της σκλαβωμένης πατρίδας του.

180. Μενούνος, Διδαχές, σ. 63.
181. Μενούνος, Διδαχές, σ. 62.



Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΖωΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤωΛΟ

Παναγιώτης Σκαλτσής, 
Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.

«Μυστήρια γάρ διά τοῦτο λέγεται, ἐπεί οὐ τό ὁρώμενόν ἐστιν ἁπλῶς, ἀλλά πνευμα-
τικόν τι καί ἀπόρρητον»1. Μέ τά λόγια αὐτά ὁ ἅγιος γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁρίζει 
τήν ἔννοια τῶν Μυστηρίων, ὡς γεγονότων διά τῶν ὁποίων τό κτιστό κοινωνεῖ 
μέ τό ἄκτιστο κατά ἕναν μυστικό καί ἀπόρρητο τρόπο. Τήν δυνατότητα αὐτή τήν 
ἔδωσε ὁ Τριαδικός Θεός μέ τό μέγα μυστήριο τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ λόγου. Ἡ 
ἀνθρώπινη φύση πού προσλήφθηκε, ἀνακαινίσθηκε καί θεώθηκε ἐν χριστῷ λαμ-
βάνει νέες διαστάσεις καί δυνάμεις μέσα ἀπό τά μυστήρια πού λειτουργοῦν ὡς 
ἐκφάνσεις τῆς σχέσης κτιστοῦ καί ἀκτίστου, ὡς ὐπομνήματα τοῦ σταυροῦ καί τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ χριστοῦ καί προάγγελοι τῶν ἐσχάτων2.

Ἀπό τά παραπάνω εἶναι σαφής ἡ σύνδεση τῶν Μυστηρίων μέ τήν ἐν χριστῷ 
ζωή. Ἡ συνάφεια αὐτή δίνει καί τό στίγμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς «ὡς ἀνταπόκριση 
καί ἔκφραση εὐγνωμοσύνης ἀπέναντι στίς εὐεργεσίες καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ» 

3. Μέ τά Μυστήρια ὁ χριστός, σημειώνει ὁ ἱερός Καβάσιλας, μέ ἄρρητο τρόπο 
«φυτεύει ταῖς ἡμετέρας ψυχαῖς»4 μία νέα γέννηση καί ἀνάπλαση. Μέ τά Μυστήρια 
«σημαίνεται ἡ Ἐκκλησία», ὡς σῶμα χριστοῦ μέ μέλη, σάν τήν κληματαριά μέ τά 
κλήματα5. Μέ τά Μυστήρια «ὥσπερ διά θυρίδων», εἰσέρχεται στόν κόσμο ὁ ἥλιος 
τῆς δικαιοσύννης, θανατώνεται ἡ ζωή τῆς ἁμαρτίας καί ἀνασταίνεται μία νέα 
πραγματικότητα μέ ὑπερκόσμια χαρακτηριστικά· «καί νικᾶ τόν κόσμον τό φῶς τοῦ 
κόσμου»6. Φανερώνεται δηλαδή ὁ χριστός «ἡ ζωή ἡμῶν», ἀποβάλλεται ὁ παλαιός 
ἄνθρωπος «σύν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ» καί στή θέση του ἐνδυόμεθα «τόν νέον, τόν 
ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν»7.

1. γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλια ΝΣΤ΄, Περί τῶν ἁγίων καί φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, 
ἔκδ. ς.Κ. Τού Εξ οΙΚονοΜων, Ἀθήνησι αωξα΄, σ. 205.

2. Βασιλείου Ἀ. Τσίγκου, Ὁ ἀνακαινισμός τοῦ ἀνθρώπου κατά τή δογματική διδασκαλία τοῦ 
ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 145. νίκου Ἀ. 
Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική΄Θεολογία Β΄. Ἔκθεση τῆς ὀρθόδοξης πίστης σέ ἀντιπαράθεση 
μέ τή δυτική Χριστιανοσύνη, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 465.

3. Ἀνέστη γ. Κεσελόπουλου, Προτάσεις Ποιμαντικῆς Θεολογίας, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσσαλονίκη 2003, σ. 250.

4. νικολάου Καβάσιλα, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 1, 17, Sources Chrétiennes 355, 92. 
5. νικολάου Καβάσιλα, ὅ.π.,
6. νικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., 1, 21, 5C 355, 96.
7. Kολ. 3,4-11. Βλ. καί Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, «Θεία λατρεία καί πνευματική ζωή», ἐν 
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Ὡς κρουνούς τῆς θείας χάριτος, ὑπομνήματα τοῦ σταυροῦ καί τῆς ἀναστάσεως 
τοῦ χριστοῦ, σημεῖα φανέρωσης τῆς Ἐκκλησίας καί πρόγευσης τῶν ἐσχάτων ἑρ-
μηνεύει τά ἱερά Μυστήρια καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ διδάχος τοῦ λαοῦ μας 
στά δύσκολα τῆς Τουρκοκρατίας χρόνια, ὁ ἰσαπόστολος καί ἀναμορφωτής τοῦ 
γένους μας Πατροκοσμᾶς. «Εὐσπλαγχνίσθη ὁ Κύριος τό πλάσμα του καί ἐκατέβη 
εἰς τήν γῆν καί ἐσαρκώθη καί ἔγινεν ἄνθρωπος καί μᾶς ἐδίδαξε τήν πίστιν, τό ἅγιον 
Βάπτισμα, τά ἄχραντα Μυστήρια»8, «διά νά ἠξεύρωμεν ποῦ περιπατοῦμεν»9.

Εἶναι θυρίδες ἐπίσης τά Μυστήρια διά τῶν ὁποίων εἰσέρχεται στόν κόσμο καί τή 
ζωή μας τό φῶς τοῦ χριστοῦ καί ὅλης τῆς παναγίας Τριάδος, προκειμένου νά κα-
ταυγάζεται ὁ νοῦς πρός κατανόηση τῶν ὑπέρ αἴσθησιν10 καί νά φωτίζεται ὁ δρόμος 
τῆς ἐπιστροφῆς μας στό ἀρχαῖο κάλλος τῆς θεότητος11. «Ποῖος, ἀδελφοί μου, ἠξεύ-
ρει νά μοῦ εἰπῆ, ὁ ἥλιος φωτεινός εἶναι ἢ σκοτεινός; Μέ φαίνεται νά λέγετε ὅλοι σας 
πώς εἶναι φωτεινός καί τά πάντα φωτίζει. Εἶναι ὅμως μερικά ζῶα, ὁπού τές λέγουν 
νυκτερίδες καί ἄλλα κουκουβάγιες καί ὅταν ἐβγαίνη ὁ ἥλιος, θαμπώνονται, σκοτί-
ζονται καί δέν βλέπουν, καί ὅταν νυκτώση, τότε βλέπουν. Ἔτσι εἶναι καί τά Ἄχραντα 
Μυστήρια· τόν καλόν καί δίκαιον ἄνθρωπον τόν φωτίζουν καί τόν κάνουν ὡσάν ἄγ-
γελον. Ὁμοίως πάλιν καί τόν ἁμαρτωλόν τόν σκοτίζουν καί τόν κάνουν ὡσάν τόν 
Διάβολον, καθώς καί ἡ φωτία ὅλα τά πράγματα δέν τά καίει, μάλιστα τό χρυσάφι τό 
λαμπρύνει καί τό καθαρίζει, τά ἄλλα πράγματα τά κατακαίει. Λοιπόν ἂς γένωμε καί 
ἡμεῖς μάλαμα νά καθαρισθῶμεν, ὄχι πού εἴμεσθεν λινόξυλα καί κατακαιόμεθα» 12.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔχει εἰδική ἀναφορά σέ ὅλα σχεδόν τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, 
τά κατά σχολαστικό βέβαια τρόπο γνωστά ἀπό τόν 11ο αἰ. ὡς ἑπτά Μυστήρια13.  

«Ἱερουργοί καί Φιλοθεάμονες. Κεφάλαια Ἱστορίας καί Θεολογίας τῆς Λατρείας, ἐκδ. δέσποινα 
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.144-145.

8. Ἰωάννου Β. Μενούνου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχές (καί Βιογραφία), ἐκδ. Τῆνος, Ἀθήνα 
ἄ.ἔ., σ. 174. 

9. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 223. 
10. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε καί Οἰκονομικά, ΙV, PG 90, 1309C. 
11. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ. 119-120: «Εἴπωμεν, ἀδελφοί μου, πώς ὁ ἥλιος εἶναι ἕνας, 

μά εἶναι καί τρία μαζί: ἔχει ἀκτῖνες ὁπού ἔρχονται εἰς τά μάτια μας ὡσάν γραμμές, ὡσάν κλωστές, 
ἔχει καί φῶς ὁπού ἐξαπλώνεται εἰς ὅλον τον κόσμον. Μέ τόν ἥλιον ὁμοιάζομεν τόν ἄναρχον Πατέρα, 
τόν Θεόν μας, μέ τές ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν Χριστόν μας, μέ τό φῶς τοῦ ἡλίου 
τό πανάγιον Πνεῦμα. 

Εἶναι καί ἄλλος τρόπος νά καταλάβετε διά τήν παναγίαν Τριάδα. Πῶς; Νά ἐξομολογηθῆτε 
παστρικά καί καλά, νά μεταλάβετε τά Ἄχραντα Μυστήρια μέ φόβον, μέ τρόμον καί μέ εὐλάβειαν 
καί τότες νά σᾶς φωτίση ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος νά καταλάβετε, διατί μέ διδασκαλίαν 
δέν ἠμπορεῖτε νά καταλάβετε».

12. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.228.
13. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, «Τό ζήτημα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μυστηρίων ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου», 

ἐν Θεολογία 57, Ἀθῆναι 1986, σσ. 370-377. Βλ. καί νικολάου Ματσούκα, «Τά Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας ἢ λόγος περί τῆς ἐν χριστῷ ζωῆς τοῦ κόσμου», ἐν Ὀρθοδοξία – Ἑλληνισμός. Πορεία 
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Τό ἅγιο Βάπτισμα τό ὀνομάζει «βούλα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»14, σφραγίδα δηλαδή τοῦ 
«δευτέρου βίου»15 πού θέλει τόν ἄνθρωπο νά γεννᾶται «ἄνωθεν»16 καί μέ νέες αἰ-
σθήσεις καί κριτήρια πνευματικά νά ζεῖ καί πορεύεται «ἐν καινότητι Πνεύματος»17. 
Τό Βάπτισμα εἶναι τρόπος σωτηρίας, θεόσδοτος καί θεοδίδακτος μέ τόν ὁποῖο ὁ 
Κύριος μᾶς ἔδειξε «πῶς νά βγάνωμεν ἐκείνην τήν κατάραν ὁπού ἔλαβεν ὁ πατέρας 
μας ὁ Ἀδάμ μέσα εἰς τόν παράδεισον καί ἡ μητέρα μας ἡ Εὔα, ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος 
εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν ἀπό τόν τίμιον Πρόδρομον. Πρέπει καί ἐμεῖς οἱ εὐσεβεῖς 
χριστιανοί, ἀδελφοί μου, νά χαιρώμεστε καί νά εὐφραινώμεστε χιλιάδες φορές εἰς 
τά πολλά καλά, ὁπού μᾶς ἐχάρισεν ὁ Κύριος, καί μάλιστα εἰς τό ἅγιον Βάπτισμα»18.

Τά «πολλά καλά» τοῦ Βαπτίσματος στά ὁποῖα καί ἀναφέρεται ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
ἔχουν νά κάνουν μέ ὅσα ἡ πατερική καί λειτουργική μας παράδοση ἀναφέρουν 
γιά τό μυστήριο αὐτό, τό ὁποῖο «τό εἶναι δίδωσι καί ὅλως ὑποστῆναι Χριστόν»19. 
Βαπτιζόμενοι δηλαδή ἀποκτοῦμε μία νέα ὑπόσταση ὡς χριστιανοί καί μέλη τοῦ 
μυστικοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ. Τό ἴδιο τό κείμενο τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Βαπτί-
σματος, τό ὁποῖο καί γνώριζε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, κάνει λόγο γιά «ὕδωρ ἁγιασμοῦ, 
καθαρισμοῦ σαρκός καί πνεύματος, ἄνεσιν δεσμῶν, ἄφεσιν παραπτωμάτων, φωτι-
σμοῦ ψυχῆς, λουτρόν παλιγγενεσίας, ἀνακαινισμοῦ πνεύματος, υἱοθεσίας χάρισμα, 
ἔνδυμα ἀφθαρσίας, πηγήν ζωῆς»20.

Ἰδιαίτερη σημασία ὁ ἅγιος ἔδινε στήν τάξη τοῦ Βαπτίσματος, ἀλλά καί στήν 
πρόνοια τῶν ἱερέων νά μήν ἀμελοῦν τήν βάπτιση τῶν παιδιῶν καί τοῦτο προ-
φανῶς λόγῳ τῆς θνησιμότητας, ἀλλά καί τοῦ κινδύνου τοῦ ἐξισλαμισμοῦ, καθώς 
καί τῆς ἐκ δυτικῶν ρευμάτων προπαγάνδας21.

«Νά βαπτίζετε ἡ ἁγιωσύνη σας, ἅγιοι ἱερεῖς τά παιδιά τῆς ἐνορίας σας μέ τήν 
γνώμην καί σκοπόν τῆς ἁγίας ἡμῶν ἀνατολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Νά τά 
βουτᾶτε μέσα εἰς τήν κολυμβήθραν, νά ἔχετε μέσα πολύ νερόν καί νά κάνετε τρεῖς 
ἀναδύσεις λέγοντας τά ὀνόματα τῆς ἁγίας Τριάδος»22. ζητοῦσε μάλιστα νά ἔχουν 
οἱ ἱερεῖς στήν ἐκκλησία μεγάλες κολυμβῆθρες «ἕως ὁπού νά χώνεται ὅλο τό παιδίον 

στήν τρίτη χιλιετία, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος ἄ.ἔ., Β΄ τόμος, σσ. 231-241. 
14. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 177. 
15. γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, PG 37, 962Α.
16. Ἰω. 3,7. 
17. ρωμ. 6.6 καί 7,6.
18. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 200. Βλ. καί ςτεργίου ν. ςάκκου, Ὁ Ἀπόστολος τοῦ 

σκλαβωμένου Γένους, ἐκδ. ο.χ.Α. Ἀπολύτρωσις, Θεσσαλονίκη 1996, σ.167. 
19. νικολάου Καβάσιλα, ὅ.π., 1, 19, SC 355, 94.
20. Ἀπό τήν καθαγιαστική εὐχή τοῦ ὕδατος. Βλ. καί Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, ὅ.π., σ. 147. 
21. Βλ. Βασιλείου Ἰ. Καλλιακμάνη (Πρωτ/ρου), Μεθοδολογικά πρότερα τῆς ποιμαντικῆς. 

Λεντίῳ ζωννύμενοι, ἐκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2000, σσ.136-137. Τοῦ ἰδίου, Θεολογικά 
ρεύματα στήν Τουρκοκρατία, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2009.

22. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ.220-221.
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μέσα, νά κολυμβᾶ, ὁπού νά μήν μείνῃ ἴσα μέ τοῦ ψύλλου τό μάτι ἄβρεχο, διότι καί 
ἐκεῖ προχωρεῖ ὁ Διάβολος καί διά τοῦτο τά παιδιά σεληνιάζονται»23.

ςτήν παράδοσή μας βαπτίζω σημαίνει βυθίζω εἰς ἢ ὑπό τό ὕδωρ24. Μιλᾶμε γιά 
λουτρό τοῦ ὕδατος25, τό ὑλικό τοῦ κόσμου26 πού ἀντιπροσωπεύει τή δημιουργία27, 
ὁ δέ Ἰορδάνης δεχόμενος στά νερά του τόν ἴδιο τό χριστό διεσκόρπισε τή χάρη 
τοῦ Βαπτίσματος σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο28. Ἡ κολυμβήθρα ὡς ἐξέλιξη τῆς ἀρχαίας 
κολυμβήθρας, τοῦ βαπτιστηρίου, μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, θεω-
ρεῖται ὡς «μητέρα τῆς υἱοθεσίας»29, πνευματική μητέρα30, κολυμβήθρα τῆς Τριάδος 
καί ἐργαστήριο σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων31. ς’ αὐτό λοιπόν τό σκεῦος πρέπει νά 
γίνεται ὁλόσωμη τριπλῆ κατάδυση-ἀνάδυση τοῦ σώματος τοῦ βαπτιζομένου εἰς 
τύπον τῆς παναγίας Τριάδος καί ἔκφραση συνταφῆς καί συνανάστασης μέ τόν 
χριστό κατά τό «ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν Ἰησοῦν, εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβα-
πτίσθημεν; Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ 
ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι 
ζωῆς περιπατήσωμεν»32.

Τόσο μεγάλη σημασία ἔδινε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, 
ἰδιαίτερα δέ σέ αὐτό τῶν παιδιῶν, γιά τούς λόγους πού ἀναφέραμε, ὥστε νά προ-
τείνει καί τό Βάπτισμα τῆς ἀνάγκης σέ περιπτώσεις πού το παιδί κινδύνευε νά 
πεθάνει· «Καί ἂν τύχη ἀνάγκη καί θέλη νά ἀποθάνη τό παιδίον καί δέν ἐπρόφθασεν 
ὁ παπᾶς νά τό βαπτίση, ἂς τό βαπτίση ὅποιος τύχη, ὁ πατέρας, ἡ μητέρα, ἀδελ-
φός, γείτονας καί μάλιστα ἡ μαμμή. Βάλε ἀρκετόν νερόν καί λάδι, σταύρωσέ το καί 
βάπτισέ το. Εἰπέ: Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ 
Υἱοῦ καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Καί, ἂν ζήση, τό τελειώνει ὁ παπάς. Μά ἔτυχε 
καί δέν ἔχει νερόν; Πάρε τρεῖς φοῦχτες χῶμα καί χύσε το εἰς τό κεφάλι του καί εἰπέ 
καθώς καί πρῶτον. Ἔτυχε πάλι καί δέν ἔχεις καί χῶμα; Βάπτισέ το εἰς τόν ἀγέρα καί 
εἰπέ ὁμοίως»33.

ςημαντικά εἶναι τά ὅσα ὁ ἅγιος Κοσμᾶς λέγει καί γιά τό Μυστήριο τῆς Μετα-

23. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 201. 
24. H.G. Liddell-R. Scott, τόμ. Ι, σ. 479.
25. Ἐφ. 5, 26.
26. Alexander Schmemann, Γιά νά ζήσει ὁ κόσμος, Ἀθήνα 21987, σσ.106-107.
27. Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, Λειτουργικές Μελέτες Ι, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2007, σ.65.
28. Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, ὅ.π., σ. 66.
29. διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας ΙΙ, VII, PG 3, 396C.
30. ςυμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, ξδ΄, PG155, 229A.
31. διδύμου Ἀλεξανδρέως, Περί ἁγίας Τριάδος, PG 39, 692A. Bλ. καί Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, 

ὅ.π., σ.63.
32. ρωμ. 6, 3-4.
33. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ. 200-201. Θά πρέπει ἐδῶ νά ἀναφέρουμε ὅτι τό ἀεροβάπτισμα 

δέν ὑπάρχει στήν παράδοσή μας. 
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νοίας συνδέοντάς το τόσο μέ τό Βάπτισμα, ὅσο καί μέ τή θεία Εὐχαριστία. «Εἰδέ 
καί τύχη καί σφάλωμεν ὡς ἄνθρωποι, ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ πανάγαθος Θεός, ὁπού 
μᾶς ἐχάρισε καί δεύτερον βάπτισμα, τήν ἁγίαν Ἐξομολόγησιν, διότι ἀβάπτιστος 
καί ἀξεμολόγητος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ»34. Ὡς καλός πνευματικός 
που στοχεύει στή θεραπεία τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου, τήν διόρθωση καί διαρκή 
ἔνταξή του στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό ὁποῖο ξεκόβεται κανείς μέ τήν πο-
λυδαίδαλη ἁμαρτία, συμβουλεύει τούς χριστιανούς νά φυλάσσουν τό ἅγιο Βά-
πτισμα35. νά ἐνεργοποιοῦν δηλαδή τά χαρίσματα πού ἔλαβαν σ΄ αὐτό, νά τηροῦν 
τίς ἐντολές καί νά ἔχουν συνεχῆ μυστηριακή ζωή· «Καί ἐκείνους –γράφει– ὁπού 
ἐφύλαξαν τό ἅγιο Βάπτισμα καί ἔκαμαν τες ἐντολές του καί εἰς τό τέλος τῆς ζωῆς 
τους ἐξωμολογήθηκαν καί ἐκοινώνησαν τά Ἄχραντα Μυστήρια θέλει τούς βάλει 
εἰς τήν βασιλείαν του τήν οὐράνιον, εἰς τόν τόπον τόν ἀγγελικόν, νά χαίρωνται 
καί νά εὐφραίνονται τήν δόξαν του πάντοτε, τούς δέ ἀπίστους καί αἱρετικούς καί 
ὅσους ἐμόλυναν τό ἅγιον Βάπτισμα καί δέν ἐφύλαξαν τες παραγγελίες του καί δέν 
ἐξωμολογήθηκαν, ἀλλά ἀπέθαναν ἀμετανόητοι, θέλει τούς πέμψει εἰς τά κατώτατα 
τοῦ Ἅδου»36.

Μιλᾶ γιά ὀρθή ἐξομολόγηση καί εἰλικρινῆ37, γιά μετάνοια καί ἐξομολόγηση 
ὅλων τῶν ἁμαρτημάτων «παστρικά καί καλά»38. γι’ αὐτήν τήν ἀληθινή ἐξομολόγη-
ση πού συμβάλλει νά φυτευθεῖ καί νά ριζώσει στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἡ εἰρήνη, 
ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμόνοια, ἡ πραότητα καί ἡ θερμή πίστη39, προτείνει στούς ἀδελφούς 
του τέσσερις τρόπους, τέσσερα «ἰατρικά» ὅπως λέγει χαρακτηριστικά: «Τό πρῶτον 
εἶναι νά συγχωρᾶτε τούς ἔχθρούς σας. Τό δεύτερο νά ἐξομολογᾶσθε παστρικά καί 
καλά. Τό τρίτο νά κατηγορᾶτε τοῦ λόγου σας. Τό τέταρτο νά ἀποφασίζετε νά μή 
κάμετε ἁμαρτίαν. Καί ἂν ἠμπορεῖτε νά ἐξομολογᾶσθε κάθε ἡμέραν, καλόν καί ἅγιον 
εἶναι. Εἰδέ καί δέν ἠμπορεῖτε καθ’ ἡμέραν, ἂς εἶναι μία φορά τήν ἐβδομάδα καί μία 
φορά τόν μῆνα ἢ τό ὀλιγώτερον τέσσαρες φορές τόν χρόνον»40.

γιά νά δείξει τέλος, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὅτι ἡ ἐξομολόγηση εἶναι πράξη πού ὁδηγεῖ 
στή μετάνοια, καί τή σωτηρία, καί ὄχι διαδικασία συναλλαγῆς, φέρνει ἕνα χαρα-
κτηριστικόν παράδειγμα πρός ἀποφυγήν· «Ἕνας ἄνθρωπος πηγαίνει νά ἐξομολο-
γηθῆ εἰς ἕναν πνευματικόν καί ὁ πνευματικός τοῦ γυρεύει ἄσπρα διά νά τόν συγ-
χωρέση, αὐτός τί πρέπει νά κάμη; Πρέπει νά τοῦ εἰπῆ: Ἀς εἶναι ὁρισμός σου. Πόσα 

34. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 200.
35. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.178.
36. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.178.
37. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.115. 
38. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.230. 
39. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.115. 
40. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 230. Βλ. καί ςτεργίου ν. ςάκκου, ὅ.π., σ. 175.
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θέλεις; Ὕστερα σοῦ τά δίνουν ὡσάν λάβη τήν συγχώρησιν ἀπό τοῦ πνευματικοῦ μου. 
Καί ὡσάν λάβη τήν συγχώρησιν, νά τοῦ εἰπῆ: Πνευματικέ, σέ ἐγέλασα, δέν ἔχω νά 
σοῦ δώσω τίποτε, διατί τά χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος δέν πουλιῶνται. Καί ἔτσι 
διορθώνεται καί ὁ πνευματικός»41.

Ὅσον ἀφορᾶ τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀναφέρεται σ’ 
αὐτό ὡς τήν οὐράνια τροφή καί τό μυστήριο τῆς ζωῆς πού ὁ χριστός παρέδωκε τό 
βράδυ τοῦ Μυστικοῦ δείπνου42. Ἀπό τό πανάγιον σῶμα καί αἷμα του «ἐμετάλαβε 
τούς δώδεκα Ἀποστόλους. Οἱ ἔνδεκα Ἀπόστολοι εὐθύς ὁπού ἐμετάλαβαν τά Ἄχρα-
ντα Μυστήρια μέ καλήν γνώμην, μέ καλήν προαίρεσιν ἐφωτίσθηκαν, ἐλαμπρύνθη-
καν, ἔγιναν ὡς σοφοί διδάσκαλοι τοῦ κόσμου καί μέ ἐκείνην τήν χάριν ἐλαλούσανε 
ὅλες τές γλῶσσες τοῦ κόσμου καί ἀπέρασαν καί ἐδῶ καλά καί ἐπῆγαν εἰς τόν Παρά-
δεισον νά χαίρωνται πάντοτε»43.

Κέντρο δηλαδή τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου, ὅπως κέ-
ντρο τοῦ ὅλου πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἕως καί σήμερα 
ἦταν καί εἶναι ἡ θεία Εὐχαριστία, τό μυστήριο τῆς Βασιλείας καί τῶν Ἐσχάτων, 
γεγονός πού συγκεφαλαιώνει ὅλο τό μυστήριο τῆς ἐν χριστῷ θείας οἰκονομίας44. 
Τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἡ θεία λειτουργία, τελεῖται κάθε μέρα καί 
κυρίως τίς Κυριακές, γιά νά μετέχουν οἱ πιστοί τῆς ζωῆς τοῦ χριστοῦ, τοῦ πάθους 
καί τῆς ἀνάστασής του. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀναδεικνύει τή σπουδαιότητα τῆς Κυ-
ριακῆς ὡς κατ’ ἐξοχήν εὐχαριστιακῆς ἡμέρας. «Τήν Κυριακήν μας –σημειώνει– νά 
σχολάζωμεν, νά πηγαίνωμεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, νά δοξάζωμεν τόν Θεόν μας, 
νά στέκωμεν μέ εὐλάβειαν, νά ἀκούωμεν τό ἅγιον Εὐαγγέλιον καί τά λοιπά βιβλία 
τῆς Ἐκκλησίας»45, πρό πάντων δέ «νά μεταλαμβάνωμεν τά Ἄχραντα Μυστήρια μέ 
φόβον καί τρόμον»46.

ςέ μίαν ἐποχή πού ὑπῆρχε ἀπαιδευσία γενικότερη, ὁμοίως καί στά λειτουργικά 
πράγματα, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς φρόντιζε νά διαμορφώσει στους πιστούς λειτουργικό 
ἦθος καί λειτουργική συνείδηση. Καί τά πλέον ἁπλά πράγματα δέν ἦταν αὐτο-
νόητα, ὅπως π.χ. αὐτό τῆς ἡσυχίας στό ναό καί τοῦ ἀκούσματος τῶν λεγομένων 
στή θεία λειτουργία. «Πρέπει καί ἐμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί ὅταν πηγαίνωμεν εἰς 
τήν ἐκκλησίαν νά στεκώμεστεν μέ εὐλάβειαν, μέ φόβον καί τρόμον διά νά λάβωμεν 

41. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 233. 
42. Α΄ Κορ. 11, 23-24. Μάρκ. 14, 22-24. Ματθ. 26, 26-29. λουκ. 22,14, 19-22. 
43. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 203.
44. Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, «Ἡ θεία λειτουργία: ςυγκεφαλαίωση τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας 

οἰκονομίας», ἐν «Ἱερουργοί καί Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ἱστορίας καί Θεολογίας τῆς Λατρείας, 
ἐκδ. δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ.525-562. Βλ. καί Ἀλεξάνδρου ςμέμαν, Εὑχαριστία. 
Τό μυστήριο τῆς Βασιλείας, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 22000.

45. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ.129, 237. 
46. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 219.
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συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καί καθώς ὅταν μπαίνωμεν μέσα εἰς τόν τάφον καί 
ἀλησμονοῦμεν ὅλα τά κοσμικά, ὁμοίως καί ὅταν μπαίνωμεν μέσα εἰς τό στασίδι, 
πρέπει νά λησμονοῦμεν ὅλα τά κακά»47.

Ὁ ἅγιος ἤθελε τό λαό λειτουργικά καλλιεργημένο, μέ συνείδηση πληρώματος 
πού γεμίζει τό ναό μέ τήν παρουσία του, πληροῦται ἡ ἀποστολή του ὡς πιστοῦ 
μέλους τῆς Ἐκκλησίας καί στήν εὐχαριστιακή σύναξη μετέχει τῆς πληρότητας τοῦ 
χριστοῦ48. Ἤθελε ἐπίσης τό λαό τοῦ Θεοῦ νά συμμετέχει ὡς συνευχόμενος καί 
συνιερουργῶν στά τελούμενα, νά μετέχει δηλαδή στήν τράπεζα τῆς Εὐχαριστίας, 
ἀλλά καί στήν τράπεζα τοῦ λόγου, νά γεύεται τοῦ μυστηρίου ἀλλά καί νά ἀκούει 
τό λειτουργικό λόγο· «Νά ἀκούετε τήν θείαν καί ἱεράν λειτουργίαν, νά φωτίζεσθε 
καί νά καθαρίζεσθε ἀπό τές ἁμαρτίες»49. Τήν εὐθύνη πρός τήν κατεύθυνση αὐτή 
τήν ἔχουν οἱ ἱερεῖς· «Πατέρας πνευματικός καί ἐπίτροπος εἶσαι ἡ ἁγιωσύνη σου, 
ὅπου σέ ἔκαμεν ὁ Θεός, μητέρα εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τράπεζα τό ἀναλόγι, φαγί εἶναι τά 
βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, καί τό ἅγιον Εὐαγγέλιον, παιδιά πνευματικά εἶναι οἱ χριστια-
νοί. Τώρα δέν σέ φαίνεται πώς ὁμοίως πρέπει νά κάνης καί ἡ ἁγιωσύνη σου; Δέν τό 
λέγω μόνον διά λόγον σου, ἀλλά παράδειγμα νά ἀκούσουν καί οἱ ἄλλοι. Νά βάνης 
τό ἀναλόγι εἰς τήν μέσην τῆς ἐκκλησίας, νά διαβάζης παστρικά καί μεγαλοφώνως, 
διά νά ἀκούουν ὅλοι οἱ χριστιανοί καί ὡσάν ἀκούουν, δέν κουβεντιάζουν. Ἀμή ὅταν 
διαβάζης ὀμπρός εἰς τόν Χριστόν καί τά λέγεις μέσα σου, ὁπού ὁ Χριστός τά ἠξεύρει, 
καί τά ἀκούεις μοναχός σου, ἔτσι καί οἱ χριστιανοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὡσάν δέν 
ἀκούουν καί δέν ἔχουν φαγί, ἀρχινοῦνε τά λακριντιά μέσα εἰς τήν ἐκκλησίαν καί 
λέγει ἡ μία γυναῖκα τήν ἄλλην ποία ἔχει καλύτερα φορέματα καί στολίδια. Ὕστερα 
παίρνουν καί φεύγουν καί δέν ἔχουν ὄρεξιν νά ματαέρθουν καί γίνεσαι αἰτία καί 
κολάζονται καί ἐκεῖνες καί κολάζεσαι καί ἡ ἁγιωσύνη σου»50.

Φαίνεται πώς τήν ἐποχή ἐκείνη εἶχε ξεχασθεῖ τόσο ἡ ἀρχαία παράδοση τῆς 
συχνοῦς θείας μεταλήψεως51, ὅσο καί ἡ πράξη ὅτι οἱ εὐχές τῆς θείας λειτουργίας 
εἶναι κοινές τόσο γιά τούς ἱερεῖς, ὅσο καί τούς πιστούς. Ἑπομένως ὁ τρόπος ἀνά-
γνωσής των γίνεται μέν μυστικῶς, ἀλλά ὄχι ἀφώνως. Τό σεσιγημένο μυστήριο 
προσεγγίζεται ἡσύχως «ἐν προσοχῇ διανοίας καί συντριβῇ καρδίας»52, μέ φόβο 

47. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ. 191.
48. Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, «Ὁ λαός ὡς πλήρωμα στή θεία λειτουργία», ἐν Λειτουργικές 

Μελέτες ΙΙ, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 75-97. 
49. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.215. 
50. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ.192-193. 
51. Βλ. νικοδήμου ςκρέττα, «Ἡ θεία Εὐχαριστία καί τά προνόμια τῆς Κυριακῆς κατά τή 

διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων, ἐκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2008. Βλ. καί π. Βασιλείου 
Καλλιακμάνη, Θεολογικά ρεύματα στήν Τουρκοκρατία, σσ.453-471. 

52. ςυμεών τοῦ Μεταφραστοῦ, Τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Εὑθυμίου Βίος καί 
Πολιτεία 7, PG 114, 604A. 
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δηλαδή Θεοῦ, τάξη, εὐλάβεια καί προσοχή, χωρίς κατά τόν ἅγιο νικόδημο τόν 
Ἁγιορείτη ὁ νοῦς μας νά «περιπατεῖ εἰς τά κοσμικά καί μάταια πράγματα»53.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ὁ ἅγιος Κοσμᾶς κάνει καί στό μυστήριο τοῦ γάμου, δύο 
φορές μάλιστα. Τή μία φορά τοποθετεῖ τή στέψη μετά τή θεία λειτουργία στήν 
ὁποία πρέπει οἱ μελλόνυμφοι νά κοινωνήσουν μετά ἀπό ἐξομολόγηση καί τή σχε-
τική πνευματική προετοιμασία, κάτι πού ὅπως ἀναφέραμε τονιζόταν ἰδιαίτερα τήν 
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.

ς’ ἄλλο σημεῖο ὁ ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι πιό ἀναλυτικός καί ἀναφέρεται στήν τέ-
λεση τοῦ γάμου μέ τή μορφή τῆς κοινωνίας ἀπό προηγιασμένα δῶρα τῆς προη-
γηθείσας θείας λειτουργίας. Καί τοῦτο διότι τοποθετεῖ τό μυστήριο μετά τή θεία 
λειτουργία, ὁπότε καί γίνεται ἡ στέψη καί ἀμέσως ἡ θεία κοινωνία μέ δῶρα πού 
ἑτοιμάσθηκαν στήν προηγηθεῖσα θεία λειτουργία. Ὅσοι εἶχαν κάποιο ἐμπόδιο νά 
μετάσχουν στή θεία εὐχαριστία, κοινωνοῦσαν τό κοινό ποτήριο.

Ἐνδιαφέρον ὅμως εἶναι ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μᾶς διασώζει παλαιά λειτουργικά 
στοιχεῖα πού μαρτυροῦνται στή χειρόγραφη παράδοση. Αὐτά εἶναι ἡ προετοιμα-
σία τῶν δώρων σέ θεία λειτουργία πού προηγεῖται τοῦ γάμου, οἱ ἐρωταποκρίσεις, 
τό θυμίαμα, οἱ λαμπάδες, ἡ ψαλμωδία κατά τήν πορεία στόν παστό, ἡ ἀπόλυση 
σ’ αὐτόν καί ἡ εὐλογία τῆς τράπεζας, μιά ὡραία συνήθεια “καθά καί ὁ Κύριος καί 
Θεός ἡμῶν ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας ἠξίωσεν ἀριστῆσαι, διά τῆς ἐκεῖσε ἐστιάσεως 
πάντα γαμικόν ἄριστον κατευλογήσας. δέν ἀναφέρει βεβαίως τόν ἱερό χορό, ἀλλά 
κρατᾶ τό κοινό ποτήριο γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού οἱ νεόνυμφοι δέν εἶναι 
ἄξιοι νά κοινωνήσουν καί εἶναι ὁ πρῶτος πού δέ συνιστᾶ ὁ γάμος νά γίνεται τήν 
Κυριακή “ὄχι πώς τό ἐμποδίζει ὁ νόμος, ἀλλά διά τές ἀταξίαις ὅπου γίνονται”. Τό 
γεγονός ἐπίσης ὅτι τονίζει ἰδιαίτερα τό νά στεφανώνονται οἱ μελλόνυμφοι στήν 
ἐκκλησία δείχνει τήν ἔκταση πού εἶχε πάρει τό φαινόμενο τῆς τέλεσης τοῦ γάμου 
στά σπίτια. Μέ τό κύρος του δέ καί τόν ἀγώνα του ὁ πατροκοσμᾶς σίγουρα συνέ-
βαλε ὥστε νά διατηρήσει τό μυστήριο τόν ἐκκλησιαστικό του χαρακτῆρα καί νά 
μήν ἐξελιχθεῖ σέ μία ἁπλῆ οἰκογενειακή ὑπόθεση.

Ἐνδεικτικό ἐπίσης τῆς βαθιᾶς γνώσης τῆς παράδοσης πού εἶχε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
σχετικά μέ τήν ἀκολουθία τοῦ γάμου εἶναι ἡ παρατήρησή του ὅτι “ἡ λειτουργία 
πρέπει νά γίνεται ξεχωριστή διά τόν γαμβρόν καί διά τήν νύμφην”. Ἡ ἰδέα αὐτῆς 
τῆς ξεχωριστῆς λειτουργίας καί μάλιστα μέ κοινωνία προηγιασμένων ὅτι οἱ νεό-
νυμφοι κοινωνοῦν τιμητικά ὡς βασιλεῖς. Αὐτή ἡ τάξη καταγράφηκε ἀπό τό ἀρ-

53. νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Χρηστοήθεια τῶν χριστιανῶν, ἐκδ. Β. ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 
1991, σ. 320. Βλ. καί Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, «Ἡ περί τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς θείας 
λειτουργίας παράδοση καί οἱ σχετικές ἀπόψεις τοῦ ἁγίου νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», ἐν 
«Ἱερουργοί καί Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ἱστορίας καί Θεολογίας τῆς Λατρείας, σσ. 707-734. Τοῦ 
Ἰδίου, «Ἰωάννης Φουντούλης καί Μυστική λατρεία», ἐν «Ἱερουργοί καί Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια 
Ἱστορίας καί Θεολογίας τῆς Λατρείας, σσ. 847-855. 
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χαιότερο λειτουργικό χειρόγραφο, τό βαρβερινό εὐχολόγιο 336, καί κυριάρχησε 
στούς μετέπειτα αἰῶνες, χωρίς αὐτό σέ καμιά περίπτωση νά σημαίνει τή μείωση 
τοῦ καθολικοῦ χαρακτήρα τῆς θείας εὐχαριστίας»54.

γιά τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀφιερώνει ἐλάχιστα, ἀλλά ση-
μαντικά γιά τό χάρισμα ὅπως λέγει πού προσφέρει αὐτό τό μυστήριο στους χρι-
στιανούς. «Εἶναι πολλοί παπάδες ἐδῶ; Κάνετε τόν κόπον, ἅγιοι ἱερεῖς, μοῦ κάνετε 
τήν χάριν νά διαβάσωμεν ἕνα εὐχέλαιον νά χρισθοῦν οἱ χριστιανοί ἀδελφοί μας; – 
ὁρισμός σου, ἅγιε τοῦ Θεοῦ». Τό λάδι πολλές ὀκάδες τό προσέφεραν οἱ χριστιανοί. 
Ἀπό αὐτό μία ὀκά πήγαινε στό Εὐχέλαιο καί τό ὑπόλοιπο στήν οἰκογένεια τοῦ 
ἱερέα. Τήν ἄλλη μέρα προσφέρονταν σέ ὅλους τούς χριστιανούς γιά εὐλογία καί 
ἁγιασμό, ἄρτος καί σίτος, προφανῶς κόλλυβα55. Πέρα λοιπόν ἀπό τόν ἁγιαστικό 
χαρακτήρα τό Εὐχέλαιο πού τό ἔκαναν πολλοί ἱερεῖς κατά τήν παράδοση, εἶχε καί 
κοινωνικό – φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

«Αὐτά, χριστιανοί μου, –λέγει– εἶναι τά ἀναγκαιότερα μυστήρια τῆς πίστεώς 
μας»56. Αὐτά εἶναι τά χαρίσματα πού διά τῆς Ἱερωσύνης ἱερουργοῦνται καί πλου-
τίζουν τήν κτίση, τήν «κατοικία τοῦ Χριστοῦ μας»57 κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ, ἀναδει-
κνύουν τό μυστικό ἐκκλησιαστικό σῶμα, ὁδηγοῦν τούς πιστούς στήν τελείωση, 
καλλιεργοῦν τήν μεταξύ των ἑνότητα58, τούς συνδέουν μέ τήν δημιουργία, «τή 
φυσική καί τήν ἱστορική πραγματικότητα»59, τονίζουν τόν θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας 
ἐναντίον δυνάμεων πού διαβρώνουν τήν κτίση60, ἀξιώνουν τόν ἄνθρωπο νά ἀπο-
λαμβάνει τήν ἀπόλαυση τοῦ Θεοῦ61 τόσο σέ αὐτή τή ζωή, ὅσο καί στήν ἄλλη, «τήν 
πατρίδα μας τήν ἀληθινήν –ὅπως σημειώνει– καί αἰώνιον»62.

54. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ.194-196, 199, 216-217. Βλ. καί Παναγιώτη Ἰ. ςκαλτσῆ, 
Γάμος καί θεία Λειτουργία. Συμβολή στήν Ἱστορία καί τή Θεολογία τῆς Λατρείας, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, 
Θεσ/νίκη 2010, σσ.320-323.

55. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ.245-246.
56. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.163.
57. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.114.
58. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.123: «Φυσικόν μας εἶναι νά ἀγαποῦμεν τούς ἀδελφούς 

μας, διατί εἴμαστε μιᾶς φύσεως, ἔχουμε ἕνα βάπτισμα, μίαν πίστιν, τά Ἄχραντα Μυστήρια 
μεταλαμβάνωμεν, ἕνα Παράδεισον ἐλπίζομεν νά ἀπολαύσομεν».

59. νίκου Ἀ. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β΄…, σ. 466.
60. νίκου Ἀ. Ματσούκα, ὅ.π., σ. 466.
61. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σσ. 161-162: «Ἄχ, Θεέ μου, ἀξίωσόν με νά σέ ἀπολαύσω».
62. Ἰωάννου Β. Μενούνου, ὅ.π., σ.180.



ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤωΛΟΥ

Απόστολος Β. Νικολαΐδης, Καθηγητής,
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ςτην αρχή της Εισήγησής μου θα ήθελα για λόγους πληρότητας να προτάξω μερι-
κές παρατηρήσεις, χρήσιμες για την κατανόηση όσων θα ακολουθήσουν: 

–  οι διδαχές του Κοσμά έχουν έναν καθαρά σωτηριολογικό και καθόλου δια-
φωτιστικό, εκπαιδευτικό, ηθικό, εθνικό ή άλλο κοσμοκεντρικό χαρακτήρα. ς’ 
αυτή και μόνο την οπτική είναι υποχρεωμένος ο εκάστοτε μελετητής τους να 
εντάσσει όλα τα επιμέρους ζητήματα τα οποία πραγματεύεται ο Κοσμάς.

–  οι διδαχές του αντλούν το υλικό τους πρωτίστως από την Βίβλο, την Παλαιά 
και Καινή διαθήκη, και δευτερευόντως από την καθημερινότητα και τα μαθή-
ματα που αυτή παρέχει σε όλους τους απλούς ανθρώπους, αυτούς που αποτε-
λούσαν και τη συντριπτική πλειονότητα των ακροατών του Κοσμά.

–  Παρά την αυστηρότητα στην τήρηση των εντολών του νόμου είναι ξένος σε 
κάθε μορφή νομικισμού. Είναι έτοιμος για λόγους οικονομίας να συνδυάσει 
αυστηρότητα και επιείκεια, πρακτική που υιοθέτησαν όσοι από τους Πατέρες 
άσκησαν ποιμαντική1. Το ενδιαφέρον του στρέφεται στον άνθρωπο και όχι 
στην τήρηση των νόμων. Επομένως η σκέψη του είναι βαθιά ποτισμένη στην 
ορθόδοξη ανατολική παράδοση, όπου η σωτηρία έχει περισσότερο ιαματικό 
και λιγότερο δικαιϊκό χαρακτήρα.

–  ο Κοσμάς δεν αυθαιρετεί στο θεολογικό και ηθικό κήρυγμά του αλλά εκφράζει 
με έναν απλουστευμένο τρόπο αυτά που ο ίδιος μελέτησε στην ορθόδοξη πα-
τερική παράδοση. Αυτήν την παράδοση εκφράζει δε με έναν αυθεντικό τρόπο.
Και τώρα μπορώ να εισέλθω στο θέμα μου: 

Έννοια και χαρακτηριστικά της αγάπης

ο Κοσμάς ο Αιτωλός είναι πεπεισμένος ότι το κορυφαίο κίνητρο για κάθε σκέψη 
και δράση των ανθρώπων είναι η αγάπη, στην οποία μάλιστα αφιερώνει μεγάλο 

1. Βλ. και π. Αθ. γκίκα,«Η επιείκεια ως πατερική ποιμαντική μέθοδος», στο γρΗγορΙος 
ΠΑλΑΜΑς, τ. 77(1994), σ.176.
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μέρος των διδαχών του, ακολουθώντας την ιωάννεια παράδοση περί της διπλής 
αγάπης που έρχεται μεν από την Παλαιά διαθήκη, πραγματώνεται δε στην Καινή, 
όπου η αγάπη είναι σαρκωμένη: αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τους ανθρώ-
πους. Έτσι παύει να είναι θεωρητική και γίνεται έμπρακτη. Όποιος αφήνει τη μία 
ισχυριζόμενος ότι έχει την άλλη είναι ψεύτης, διδάσκει ο Κοσμάς, γιατί αυτός που 
λέει ότι αγαπά τον πατέρα και μισεί τον γιό του, αυτός έχει κάλπικη, δηλαδή ψεύ-
τικη, αγάπη (Ε, 266)2.

διαβάζοντας κάποιος τις διδαχές του Κοσμά εύκολα διαπιστώνει ότι το ήθος 
που διδάσκει είναι στενά συνδεδεμένο με το δόγμα. ως προς τη θεώρηση της 
αγάπης εν προκειμένω, σημειώνει με έμφαση ότι αυτή δεν είναι ανθρώπινο εφεύ-
ρημα αλλά θείο. Ο Θεός και λέγεται και είναι αγάπη (Α1, 125). Η αγάπη είναι το 
καθολικό όνομα του Θεού (Α2, 152). Όποιος θέλει να έχει το Θεό Πατέρα οφείλει 
να αγαπά, και πάνω από όλους να αγαπά το Θεό, και τούτο για τρεις βασικούς 
λόγους: Μας έπλασε ανθρώπους και όχι ζώα, μας έδωσε όλα τα αγαθά και μας 
προίκισε με χαρίσματα (Α2, 152-153). γι’ αυτούς τους λόγους η αγάπη αξιολο-
γείται ως κάτι φυσιολογικό και η απουσία της ως μια παρά φύση κατάσταση (Α2, 
152/ Ε, 264). 

γι’ αυτούς τους λόγους η αγάπη οφείλει να αποτελεί το σήμα κατατεθέν του 
χριστιανού. Όποιος δεν αγαπά όχι μόνο δεν είναι χριστιανός αλλά ούτε και άν-
θρωπος, γιατί καθώς διδάσκει, είμαστε μιας φύσεως, και ως χριστιανοί έχουμε ένα 
βάπτισμα, μια πίστη, μια μετάληψη των ίδιων αχράντων μυστηρίων και μια ελπίδα 
για την απόλαυση του παραδείσου (Α1, 123/ Α2, 153)).

Η αγάπη είναι αναντικατάστατη. Αυτό σημαίνει ότι καμιά ενέργεια και αρετή 
δεν είναι σε θέση να την υποκαταστήσει, ούτε οι νηστείες, ούτε οι προσευχές, 
ούτε οι ελεημοσύνες, ούτε ακόμη και η θυσία της ζωής. χωρίς αγάπη και με μίσος 
στους αδελφούς όλα τα καλά που κάνει κάποιος είναι κατά βάση διαβολικά και 
αιτία κολασμού. Αυτό το μίσος μοιάζει με το προζύμι που έχει τόση δύναμη ώστε 
να φουσκώνει μεγάλες ποσότητες ζυμαριού (Α1, 123/ Α2, 154). 

Επομένως η αγάπη είναι ο μοναδικός δρόμος και τρόπος σωτηρίας. Όποιος 
θέλει να σωθεί, λέει ο Κοσμάς, δεν ζητά τίποτε άλλο σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο παρά 
μόνο την αγάπη (Α1, 124). 

Σε τί συνίσταται αυτή η αγάπη; Αφήνω να προηγηθεί η γνώμη του χρυσοστό-
μου για να δείτε το πατερικό βάθος της διδασκαλίας του Κοσμά. Η αγάπη, γράφει 
ο χρυσόστομος, δεν είναι μόνο λόγια αλλά προπαντός έργα, όπως η αντιμετώπιση 
της φτώχειας, η φροντίδα των ασθενών, η απαλλαγή του πλησίον από τους κιν-
δύνους, η συμπαράσταση στους αδύνατους, η συναντίληψη όσων θρηνούν αλλά 

2. Παραπέμπουμε στις διδαχές κατά το Ι. ΜΕνούνού, Κοσμά του Αιτωλού διδαχές και 
Βιβλιογραφία, εκδ. Ακρίτα, Αθήνα. 
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και όσων χαίρονται. γιατί δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα να χαίρεται κάποιος με 
τη χαρά των άλλων και να λυπάται με τη λύπη των άλλων, αν μάλιστα λάβουμε 
υπόψη ότι φθόνος και ζήλεια δεσπόζουν στη ζωή και την καθημερινότητα των 
ανθρώπων3. 

Και τώρα επανερχόμαστε στον Κοσμά: 

–  Όποιος αγαπά δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του ή μόνο γι’ αυτόν αλλά και 
για τους άλλους. διδάσκει: δεν πρέπει κάποιος χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, 
να φροντίζει διά του λόγου του μόνον πώς θα σωθεί, αλλά να φροντίζει και διά 
τους αδελφούς του (Α1, 117). 

–  Όποιος αγαπά δεν κρατά όσα χαρίσματα του έδωσε ο Θεός για τον εαυτό του 
αλλά τα εργάζεται και τα ενεργοποιεί για τους άλλους. Όποιος ζητά ανταλλάγ-
ματα, μικρά ή μεγάλα, για όσα προσφέρει είναι πνευματικά νεκρός και κολα-
σμένος (Α1, 118).

–  Όποιος τρώει, πίνει, ντύνεται ή αποθηκεύει ρούχα σε σεντούκια, και δεν δίνει 
σ’ αυτόν που δεν έχει να φάει, να πιεί και να ντυθεί αυτός δεν αγαπά, αν δε 
ισχυρίζεται ότι αγαπά αυτή η αγάπη είναι κάλπικη και ψεύτικη. Το ίδιο ψεύ-
τικη είναι και η αγάπη όσων κάθονται, τρώνε, πίνουν χορεύουν, τραγουδούν 
και ξεφαντώνουν ενώ δίπλα κάποιος κλαίει και θρηνεί. ύπογραμμίζει δε ότι με 
τέτοιες ψεύτικες αγάπες κανείς δεν πηγαίνει στον παράδεισο (Α1, 124 - 125).

–  ο Κοσμάς γνωρίζει επίσης ότι δεν επιδέχεται διακρίσεις ούτε και εκφράζε-
ται με προϋποθέσεις. Από την αγάπη δεν εξαιρείται κανείς, ούτε ο εχθρός, 
ούτε ο αλλόθρησκος ούτε και ο αιρετικός. Ιδιαίτερα επιμένει ο Κοσμάς στην 
αγάπη προς τους εχθρούς και την αποφυγή του μίσους (Α2, 161), ιδιαίτερα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως θα επιθυμούσε ο διάβολος (Β2, 212). Το 
μίσος δεν ξεπλένεται με πολύχρονες και επίπονες νηστείες, προσευχές, ελεη-
μοσύνες, κτίσιμο μοναστηριών και εκκλησιών και πολλές άλλες καλοσύνες 
(γ, 231). Αντίθετα, η απουσία του μπορεί να ξεπλύνει φονικά, μοιχείες, πορ-
νείες, κλοπές, πυρπόληση μοναστηριών και εκκλησιών και πολλά άλλα κακά  
(γ, 232). 

Τέλος η αγάπη δεν επιδέχεται ιδιοτελείς λογισμούς αλλά είναι ταυτισμένη με 
την ελευθερία.

ςπουδαίο και σημαντικό δείγμα αγάπης είναι και η αποφυγή της αδικίας και 
η με κάθε τρόπο αποκατάστασή της (γ, 227) που μπορεί να φθάσει μέχρι και την 
δουλοπωλησία. γιατί όποιος δεν συγχωρεθεί από τον άνθρωπο που αδίκησε δεν 
πρόκειται να συγχωρεθεί και από το Θεό (Α2, 158). Το άδικο σε όποιον και αν 

3. Ι. χρύςοςΤοΜού, Εις ρωμ. 7, 5, PG 60, 447. 
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έγινε (χριστιανό, τούρκο, εβραίο ή φράγκο) πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί πίσω 
γιατί είναι καταραμένο. 

–  Αγάπη είναι και το να κάνεις παιδιά πνευματικά (Β2, 213), προπαντός να φιλο-
ξενείς εμπερίστατους, όπως οι φτωχοί, οι ανάπηροι και οι τυφλοί (Β2, 214).

Το ερώτημα για διαβαθμίσεις στην αγάπη

ο Κοσμάς είναι πεπεισμένος ότι στην αγάπη δεν χωρούν διαβαθμίσεις. δεν υπάρ-
χει δηλαδή λίγη και μικρή ή πολλή και μεγάλη αγάπη. Ή αγαπάς ή δεν αγαπάς. 
Με όρους μεσότητας η αγάπη ανήκει στις έννοιες εκείνες που δεν μπορούν να 
αποτελούν άκρα. Έτσι η αγάπη δεν επιδέχεται ούτε ελλείψεις ούτε και υπερβολές. 

Κορυφαίο δείγμα αγάπης είναι να προσφέρει κάποιος τη ζωή του για το Θεό 
και τους ανθρώπους, όπως ακριβώς έκανε ο Θεός (Α2, 153). Αυτό είναι εκατό 
τοις εκατό αγάπη. Όποιος δεν μπορεί να το κάνει έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
ανάλογα με το βαθμό πίστης του κατώτερα ποσοστά. ο Κοσμάς αναφέρει πέραν 
του ποσοστού των εκατό και εκείνα των εξήντα και των τριάντα. 

ως παράδειγμα απόλυτης αγάπης αναφέρει ο Κοσμάς την αγία Παρασκευή, η 
οποία πώλησε όλα τα υπάρχοντά της και τα έδωσε ελεημοσύνη στους φτωχούς, 
έζησε με παρθενία σε όλη της τη ζωή, έμαθε γράμματα και έγινε πολύ σοφή, ενώ 
έδωσε και το αίμα της για την αγάπη του χριστού (δ, 257, 259).

ως παράδειγμα για το εξήντα τοις εκατό επικαλείται το ζευγάρι των αγίων 
Ανδρονίκου και της Αθανασίας επειδή δεν περιορίστηκαν στα πνευματικά αλλά 
τα συνδύασαν και με τα σωματικά. δεν φύλαξαν μεν παρθενία αλλά έκαναν τα 
υπόλοιπα: πώλησαν τα υπάρχοντά τους, τα οποία μοίρασαν στους φτωχούς, καλο-
γέρεψαν, και έζησαν με νηστείες, σκληραγωγίες και άλλες κακοπάθειες (δ, 260). 

ςτο τριάντα τοις εκατό κατατάσσει ο Κοσμάς έναν πολύτεκνο παπά, ο οποίος 
όντας 18 χρόνια παντρεμένος έκανε 20 παιδιά (δ, 260 εξ.). 

Ενδιαφέρουσα είναι η κλίμακα που κατασκευάζει ο Κοσμάς στην Ε διδαχή του 
(264 εξ.), απαντώντας στο ερώτημα, πόση αγάπη θέλει ο Θεός από τους ανθρώ-
πους και σε τί βαθμό μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν. 

ο Κοσμάς, όπως ήδη αναφέρθηκε, προφανώς ακολουθεί την ορθόδοξη πα-
τερική παράδοση, η οποία δεν αναζητά αφορμές καταδίκης και τιμωρίας όσων 
αμαρτάνουν αλλά οτιδήποτε θα μπορούσε να εκφράζει τη ελεύθερη θέληση του 
ανθρώπου για σωτηρία του. ο ίδιος γνωρίζει άλλωστε εκ πείρας ότι όλοι οι άν-
θρωποι δεν είναι το ίδιο επιμελείς αλλά πολλοί εξ αυτών είναι οκνηροί. γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο, καθώς σχολιάζει και ο χρυσόστομος, ο Θεός δεν χάραξε ένα 
μόνο δρόμο αλλά πολλούς και ποικίλους. Πολύ περισσότερο σε εποχές, όπως σή-
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μερα, οπόταν ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα κουρασμένος πνευματικά και τα γόνατά 
του δεν αντέχουν πολλά φορτία, καθώς έλεγε και ο σύγχρονος άγιος της Εκκλη-
σίας Αμφιλόχιος Μακρής4. 

Πίσω από μια τέτοια θεώρηση κρύβονται θεμελιώδεις αρχές του ανατολικού 
ορθόδοξου ήθους όπως για παράδειγμα, ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σω-
θούν, ή ότι στη βασιλεία του Θεού υπάρχει ένα πλήθος διαβαθμίσεων ανάλογα με 
τη συνεισφορά και το βαθμό αγιότητας των ανθρώπων. Είναι άλλωστε κάτι που 
εκφράζεται και στο εκκλησιαστικό αγιολογικό στερέωμα, όπου γίνεται διάκριση με-
ταξύ αγίων, οσίων, μαρτύρων, μεγαλομαρτύρων, οσιομαρτύρων, ιερομαρτύρων κ. ά. 

ςτην κορυφή λοιπόν αυτής της κλίμακας είναι όσοι πουλούν τα υπάρχοντά 
τους ή όποιος πωλείται οικεία βουλήσει ως σκλάβος και προσφέρει όσα χρήματα 
αποκτήσει στους φτωχούς.

ςτην δεύτερη βαθμίδα ανήκουν όσοι δεν αντέχουν να πουληθούν ως σκλάβοι 
αλλά πουλούν όλα τα υπάρχοντά τους και τα μοιράζουν στους φτωχούς. 

ςτην τρίτη, όσοι δεν μπορούν να τα δώσουν όλα αλλά μόνο τα μισά, το ένα 
τρίτο ή το ένα πέμπτο ή το ένα όγδοο ακόμη και το ένα δέκατο. 

ςτην τέταρτη όσοι δεν μπορούν να κάνουν ελεημοσύνη ή να πουληθούν ως 
σκλάβοι, αλλά μπορούν να μην κάνουν κακό στους άλλους, να μην συκοφαντούν, 
να μην αρπάζουν τα υπάρχοντά τους. Είναι το ίδιο που έγραφε και ο νείλος ο 
Ασκητής: «εὐσεβής οὐχ ὁ πολλούς ἐλεῶν, ἀλλ’ ὁ μηδένα ἀδικῶν»5.

Την πέμπτη βαθμίδα καταλαμβάνουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν κάποιο καλό 
στους άλλους, αλλά δεν τους κάνουν και κακό. Η αγάπη δυναμώνει μεν στα καλά 
αλλά νεκρώνει και στα κακά. 

Και τελειώνει: πώς θέλουμε να σωθούμε, το ένα μας φαίνεται βαρύ, το άλλο 
βαρύ. Πού να πάμε παρακάτω, δεν μπορούμε να κατεβούμε πιο κάτω. ο Θεός είναι 
εύσπλαχνος, μα είναι και δίκαιος, έχει και ράβδο σιδηρά (Ε, 265). 

O Κοσμάς ο Αιτωλός, καθώς ήδη αναφέραμε, δεν αυθαιρετεί. Τον ίδιο δρόμο 
ακολούθησε για παράδειγμα και ο χρυσόστομος, δεν μπορείς να ακολουθήσεις 
την παρθενία, για να εισέλθεις στη βασιλεία των ουρανών, κάνε το μέσα από την 
μονογαμία. δεν μπορείς την μονογαμία, μπορείς να κάνεις και δεύτερο γάμο. δεν 
μπορείς να σωφρονείς γίνε ελεήμων. δεν μπορείς να ελεείς, τότε νήστευε. δεν 
μπορείς το ένα κάνε το άλλο. δεν μπορείς να είσαι στα θεμέλια πολύτιμος λίθος, 
γίνε χρυσός, αν ούτε και αυτό μπορείς, γίνε άργυρος. δεν μπορείς να είσαι ήλιος, 
γίνε σελήνη, γίνε άστρο. αρκεί να είσαι στον ουρανό. ύπάρχει ποικιλία αρετών και 
αυτό διευκολύνει την οικονομία των πραγμάτων6.

4. Περ. Η οδος 43/ 2018, σ. 38. 
5. νΕΙλού ΑςΚΗΤού (αμφ.), Παραίνεσις 5, PG 79, 1249c. 
6. Ι. χρύςοςΤοΜού, Ότε της Εκκλησίας έξω ευρεθείς Ευτρόπιος… 15, PG 52, 410. 
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Επίλογος

Τι ακριβώς σημαίνει και πώς εκδηλώνεται η αγάπη στη ζωή όχι μόνο των χριστια-
νών αλλά και των λοιπών ανθρώπων δεν είναι απλά λόγια στα χείλη ενός καλού 
ιεροκήρυκα, όπως είναι ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι πολύ περισσότερο βίωμα και 
συνειδητή επιλογή ζωής, συνδυασμένα με την ετοιμότητα για την χωρίς όρους 
προσφορά της υπέρ των άλλων, όπως ακριβώς συνέβη και στις 24 Αυγούστου 
του 1779 στο Καλικόντασι της Αλβανίας, όταν το μίσος και η ζηλοφθονία των 
Εβραίων οδήγησαν τον Κοσμά στην κρεμάλα και μια ώρα γρηγορότερα στον χρι-
στό που τόσο πολύ αγάπησε όχι λιγότερο από εκατό τοις εκατό. 




